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Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno
besedilo) (ZOIzk-UPB2)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika
državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 22. aprila
2008 je Državni zbor na seji dne 27. junija 2008 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Zakona o osebni izkaznici, ki obsega:
– Zakon o osebni izkaznici – ZOIzk (Uradni list RS, št.
75/97 z dne 5. 12. 1997),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici – ZOIzk-A (Uradni list RS, št. 60/05 z dne 24. 6. 2005) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni
izkaznici – ZOIzk-B (Uradni list RS, št. 44/08 z dne 7. 5. 2008).
Št. 213-06/93-1/24
Ljubljana, dne 27. junija 2008
EPA 2049-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

ZAKON
O OSEBNI IZKAZNICI
uradno prečiščeno besedilo
(ZOIzk-UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državljan) dokazuje
svojo istovetnost in državljanstvo.
Osebno izkaznico lahko državljan uporablja za prehod
državne meje v primerih in pod pogoji, kot je to določeno z
meddržavnim sporazumom.
Osebno izkaznico s kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko državljan poleg namenov iz prejšnjih odstavkov uporablja
tudi za opravljanje elektronskih storitev.
Osebno izkaznico lahko državljan uporablja tudi za uveljavljanje storitev s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v primerih in pod pogoji ter v skladu s
predpisi s tega področja.

2. člen
Pravico do osebne izkaznice ima državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Državljan Republike Slovenije, ki dopolni 18 let starosti
in nima veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je
izdal državni organ, mora imeti osebno izkaznico.
Osebno izkaznico mora imeti tudi državljan z začasnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je v postopku preverjanja
prijave stalnega prebivališča v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, če je star 18 let in več in nima veljavne javne
listine iz prejšnjega odstavka.
Državljan sme imeti samo eno osebno izkaznico.
3. člen
Državljan mora osebno izkaznico ali javno listino iz drugega odstavka prejšnjega člena na zahtevo uradne osebe, ki
je po zakonu za to pooblaščena, dati na vpogled.
Državljan svoje osebne izkaznice ne sme dati ali posoditi
drugi osebi ali uporabiti tuje osebne izkaznice kot svoje ali spreminjati katerih koli podatkov na osebni izkaznici.
Osebne izkaznice se ne sme zastaviti niti tuje osebne
izkaznice vzeti z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice.
3.a člen
Upravljavci zbirk osebnih podatkov smejo osebne izkaznice kopirati samo v primerih, ki jih določa zakon.
Osebno izkaznico lahko poleg njenega imetnika kopirajo
notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo
potrebujejo za dokazovanje identitete državljana v konkretnem
postopku. Pojma finančna družba in finančne storitve sta opredeljena v zakonu, ki ureja bančništvo.
Kopiranje osebne izkaznice je dovoljeno tudi na podlagi
pisne privolitve imetnika osebne izkaznice.
Ob kopiranju osebne izkaznice je treba z ustrezno oznako
na kopiji zagotoviti, da se kopija osebne izkaznice ne bo uporabljala za druge namene. Prepovedano je nadaljnje kopiranje
kopije.
Na vlogo imetnika osebne izkaznice je upravljavec zbirk
osebnih podatkov dolžan izdati potrdilo o kopiji osebne izkaznice, na katerem je naveden namen rabe kopije in rok, za katerega upravljavec kopijo potrebuje. Imetnik osebne izkaznice
lahko kopijo označi s svojim podpisom.
Kopijo osebne izkaznice je prepovedano hraniti v elektronski obliki.
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II. PRISTOJNOST IN NAČIN IZDAJE OSEBNE IZKAZNICE
4. člen
Pristojni organ za izdajo osebne izkaznice je upravna
enota (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Ne glede na prejšnji odstavek sme osebno izkaznico v
nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) izdati ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.
Državljanu, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v
tujini, a se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov
ne more vrniti v državo, lahko izda osebno izkaznico tudi organ
Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje
konzularnih zadev.
5. člen
Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše
minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom,
pristojnim za zunanje zadeve, oba pa na enak način določita
tudi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača pristojnemu
organu.
Osebna izkaznica vsebuje naslednje podatke:
– fotografijo državljana;
– priimek in ime ter EMŠO;
– rojstni datum;
– spol;
– državljanstvo;
– stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče (v primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona);
– datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice;
– serijsko številko osebne izkaznice;
– pristojni organ;
– oznako prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod
državne meje (v primeru iz 8. člena tega zakona) in
– lastnoročni podpis državljana, ki zna in se zmore podpisati.
Državljanu, staremu 15 let in več, se na vlogo lahko izda
osebna izkaznica, ki vsebuje mikročip, na katerem je kvalificirano digitalno potrdilo državnega overitelja. V kvalificiranem
digitalnem potrdilu so poleg podatkov, določenih v zakonu, ki
ureja elektronski podpis, zapisani tudi ime in priimek, EMŠO
in davčna številka državljana ter serijska in registrska številka
osebne izkaznice. EMŠO in davčna številka sta zapisani v
kriptografsko zaščiteni obliki oziroma na način, ki onemogoča
nepooblaščen dostop brez privolitve državljana.
Državni overitelj kvalificiranega digitalnega potrdila pridobi davčno številko, ki se zapiše na mikročip iz prejšnjega
odstavka, iz centralnega registra prebivalstva.
Za uveljavljanje storitev iz četrtega odstavka 1. člena
tega zakona se na vlogo državljana lahko izda osebnega izkaznica, ki na mikročipu vsebuje digitalno potrdilo, določeno
s predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja.
Na osebni izkaznici iz prejšnjega odstavka je poleg podatkov
iz drugega odstavka tega člena tudi številka zavarovane osebe.
Ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice z mikročipom,
ki se šteje kot osebna privolitev državljana oziroma zakonitega
zastopnika v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, mora biti državljan oziroma zakoniti zastopnik seznanjen
z namenom uporabe osebne izkaznice iz tretjega in petega
odstavka tega člena.
Obrazce osebnih izkaznic, obrazce vlog za izdajo osebne
izkaznice in obrazce naznanitve pogrešitve osebne izkaznice
izdeluje podjetje ali organizacija, izbrana v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila.
Obrazci osebnih izkaznic se personalizirajo v podjetju
ali organizaciji, izbrani v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ima pri nadzoru
podjetja ali organizacije iz drugega in tretjega odstavka tega
člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na
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postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz
drugega odstavka tega člena, prostore, v katerih poteka njihova
izdelava, personalizacija in skladiščenje ter preveriti ali osebe,
ki opravljajo te naloge na območju Republike Slovenije, izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so polnoletne;
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
5.a člen
Prenos osebnih izkaznic in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom oziroma ministrstvom, pristojnim za notranje
zadeve, ali ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, in podjetjem ali organizacijo iz 5. člena tega zakona izvaja podjetje ali
organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, na način, ki
zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
Podjetje ali organizacija iz prejšnjega odstavka zagotavlja
na način iz prejšnjega odstavka tudi prenos osebnih izkaznic
med podjetjem ali organizacijo iz 5. člena tega zakona in
podjetjem ali organizacijo, pooblaščeno za izdelavo kartice
zdravstvenega zavarovanja.
6. člen
Obrazci osebnih izkaznic se tiskajo v slovenščini in angleščini, na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono
živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki
italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa tudi v italijanščini
ali madžarščini.
III. VELJAVNOST OSEBNE IZKAZNICE
7. člen
Osebna izkaznica se izda z veljavnostjo desetih let.
Ne glede na prejšnji odstavek se državljanu, ki še ni
dopolnil starosti treh let, izda osebna izkaznica z veljavnostjo
treh let, državljanu, staremu od treh do 18 let, pa z veljavnostjo
petih let.
Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji
dve ali več osebnih izkaznic, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru,
če državljan, ki mu je bila odtujena osebna izkaznica, dokaže,
da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot
kaznivo dejanje. Primere ravnanja, ki ne štejejo za ravnanje z
dolžno skrbnostjo, predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve.
V primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona se
osebna izkaznica izda z veljavnostjo največ enega leta.
8. člen
Pristojni organ na zahtevo sodišča ali organa, ki je po
zakonu, ki ureja potne listine državljanov Republike Slovenije,
pristojen zahtevati zavrnitev izdaje ali odvzem potne listine, iz
razlogov določenih v navedenem zakonu, prepove uporabo
osebne izkaznice za prehod državne meje.
O prepovedi izda pristojni organ odločbo in o tem obvesti
organ iz prejšnjega odstavka. Državljan, ki ima veljavno osebno
izkaznico brez prepovedi, mora to osebno izkaznico nemudoma izročiti v hranjenje pristojnemu organu. Na vlogo se mu
lahko izda osebna izkaznica z označeno prepovedjo uporabe
za prehod državne meje.
Če je sodišče ali organ, ki je po zakonu, ki ureja potne listine, pristojen zahtevati zavrnitev izdaje ali odvzem potne listine
iz razlogov, določenih v navedenem zakonu, zahteval zavrnitev
izdaje ali odvzem potne listine, se lahko državljanu, ki še nima
osebne izkaznice, na vlogo izda osebna izkaznica z označeno
prepovedjo uporabe za prehod državne meje.
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Pritožba zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena
ne zadrži njene izvršitve.
9. člen
O prenehanju razlogov za prepoved uporabe osebne
izkaznice za prehod državne meje mora pristojno sodišče
ali organ iz prvega odstavka prejšnjega člena takoj obvestiti
pristojni organ.
Če pristojno sodišče ali organ ne obnovi zahteve po preteku enega leta od dneva vložitve zahteve iz prvega odstavka
prejšnjega člena, se šteje, da so prenehali razlogi za prepoved
uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje.
Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, pristojni
organ državljanu vrne osebno izkaznico brez označene prepovedi uporabe za prehod državne meje, državljan pa mora
osebno izkaznico z označeno prepovedjo uporabe za prehod
državne meje predložiti v uničenje pristojnemu organu.
10. člen
Državljan mora izročiti pristojnemu organu osebno izkaznico najpozneje v 30 dneh, če:
1. spremeni priimek ali ime;
2. spremeni stalno prebivališče;
3. fotografija ne kaže več njegove prave podobe;
4. je poškodovana oziroma obrabljena ali če iz kakšnega
drugega razloga ni več uporabna.
V primerih iz prejšnjega odstavka lahko državljan vloži
vlogo za izdajo nove osebne izkaznice na način, določen v
13. členu tega zakona.
11. člen
Ne glede na 7. člen tega zakona veljavnost osebne izkaznice preneha s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije.
Imetnik osebne izkaznice iz prejšnjega odstavka mora
osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu ali diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini ob vročitvi odločbe o prenehanju državljanstva Republike
Slovenije.
IV. IZDAJA OSEBNE IZKAZNICE
12. člen
Vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži državljan osebno
pri pristojnem organu.
Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki
ni poslovno sposoben, vloži vlogo zakoniti zastopnik.
13. člen
Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži na predpisanem
obrazcu.
Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. priimek in ime;
2. EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
3. stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče (v
primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona);
4. državljanstvo;
5. podatek o tem, ali ima državljan sklenjeno zdravstveno
zavarovanje, če vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice iz petega odstavka 5. člena tega zakona;
6. datum in kraj vložitve vloge;
7. priimek in ime, EMŠO ter stalno prebivališče zakonitega zastopnika;
8. vrsto osebne izkaznice in podatke o vročitvi osebne
izkaznice.
Vlogi za izdajo osebne izkaznice je treba priložiti fotografijo predpisane velikosti. Fotografija se priloži v fizični ali
digitalni obliki.
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Za namene predložitve fotografije v digitalni obliki se
vzpostavi elektronsko odložišče fotografij za osebne dokumente, na katerem se fotografije hranijo eno leto. Način predložitve
fotografije v digitalni obliki predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje
zadeve.
Fotografije v digitalni obliki, ki se hranijo na elektronskem
odložišču iz prejšnjega odstavka, se lahko na vlogo imetnika
osebne izkaznice uporabijo tudi za izdajo njegove druge javne
listine s fotografijo, ki jo izda državni organ.
V vlogi za izdajo osebne izkaznice je potrebno navesti
resnične podatke.
13.a člen
Osebna izkaznica se lahko vroči pri pristojnem organu
ali po pošti. Način vročitve izbere državljan ob vložitvi vloge
za izdajo osebne izkaznice. Državljanu iz tretjega odstavka
4. člena tega zakona se osebna izkaznica vroči pri organu
Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje
konzularnih zadev.
Osebna izkaznica za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, se vroči zakonitemu zastopniku, ki je vložil vlogo za njeno izdajo, ali drugemu
zakonitemu zastopniku, če je tako navedel zakoniti zastopnik
ob vložitvi vloge. Državljanu, ki je ob vložitvi vloge za izdajo
osebne izkaznice star 15 let in več, se lahko ne glede na njegovo poslovno sposobnost, vroči osebna izkaznica, če temu ob
vložitvi vloge ni nasprotoval zakoniti zastopnik.
Pisemska pošiljka z osebno izkaznico iz prejšnjega odstavka je naslovljena na osebo, ki se ji vroči osebna izkaznica.
Osebna izkaznica se lahko ob predložitvi pooblastila ali
izjave pooblaščenca o obstoju pooblastila v skladu z zakonom,
ki ureja splošni upravni postopek, vroči tudi pooblaščencu.
Vročitev po pošti je opravljena, ko državljan prevzame
osebno izkaznico. Če osebne izkaznice ne prevzame v osmih
dneh, se osebna izkaznica vrne pristojnemu organu, ki jo je
izdal.
14. člen
Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu:
pogrešitev) osebne izkaznice mora državljan v osmih dneh
naznaniti pristojnemu organu. V naznanitvi navede podatke iz
1., 2., 3. in 7. točke drugega odstavka 13. člena tega zakona,
podatke iz četrte alineje drugega odstavka 15. člena tega zakona ter okoliščine pogrešitve osebne izkaznice.
Pogrešitev osebne izkaznice v tujini mora državljan v
osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti pristojnemu organu na način, določen v prejšnjem odstavku.
Državljan Republike Slovenije brez stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji mora pogrešitev osebne izkaznice v tujini
naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini v 30 dneh od pogrešitve na
način, določen v prejšnjem odstavku.
Za prijavo pogrešitve osebne izkaznice se smiselno uporabljajo določbe 12. člena tega zakona.
V naznanitvi pogrešitve je treba navesti resnične podatke
o okoliščinah pogrešitve osebne izkaznice.
Pristojni organ na vlogo državljana izda novo osebno
izkaznico.
V. EVIDENCE
15. člen
Pristojni organ vodi in vzdržuje evidenco o izdanih osebnih izkaznicah.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke iz drugega in tretjega odstavka 13. člena tega
zakona,
– datum izdaje osebne izkaznice,
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– veljavnost osebne izkaznice,
– serijsko in registrsko številko osebne izkaznice,
– datum vročitve osebne izkaznice,
– podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih
izkaznicah,
– podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona,
– podatke o statusu kvalificiranega digitalnega potrdila iz
tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa se na enotnem državnem portalu e-uprava javno objavijo podatki o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih izkaznicah iz šeste
alineje prejšnjega odstavka, in sicer:
– ime organa, ki je izdal osebno izkaznico,
– številka osebne izkaznice,
– datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice,
– datum naznanitve pogrešitve osebne izkaznice.
Podatke iz evidence vodi pristojni organ pet let po prenehanju veljavnosti osebne izkaznice, razen podatkov o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje,
ki jih pristojni organ uniči po petih letih, ko preneha razlog za
njihovo vodenje.
16. člen
Podatke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah lahko
uporabljajo delavci pristojnega organa za opravljanje nalog
s svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi
policisti, če gre za izvrševanje z zakonom določenih nalog, v
primerih iz 8. člena tega zakona pa tudi pristojna sodišča in
ministrstvo, pristojno za obrambo.
Podatke iz evidence izdanih osebnih izkaznic lahko
uporablja zavod, pristojen za zdravstveno zavarovanje, v postopku izdaje kartice zdravstvenega zavarovanja in za namen
izvajanja četrtega odstavka 1. člena tega zakona. Podatek iz
5. točke drugega odstavka 13. člena tega zakona o tem, ali ima
državljan sklenjeno zdravstveno zavarovanje, ki si ga pristojni
organ pridobi po uradni dolžnosti, se lahko pridobi s povezavo
med evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena in evidenco zavoda, pristojnega za zdravstveno zavarovanje. Podatek
iz osme alineje drugega odstavka 15. člena, ki si ga pristojni
pridobi po uradni dolžnosti, se lahko pridobi s povezavo med
evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena in evidenco
državnega overitelja.
Osebne podatke iz 13. člena in podatke o digitalnem
potrdilu iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona ter podatek o številki zavarovane osebe sme uporabljati podjetje ali
organizacija iz 5. člena tega zakona samo za potrebe vpisa
podatkov na obrazec osebne izkaznice in jih mora takoj,
najpozneje pa v 30 dneh po uporabi uničiti. Podatek o digitalnem potrdilu iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona se
lahko pridobi s povezavo z evidenco državnega overitelja,
podatek o številki zavarovane osebe pa se lahko pridobi s
povezavo z evidenco zavoda, pristojnega za zdravstveno
zavarovanje.
Podatek o serijski številki osebne izkaznice sme uporabljati podjetje ali organizacija iz 5.a člena tega zakona za
potrebe potrditve prevzema poštnih pošiljk iz 5.a člena tega
zakona in ga mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.
Osebne podatke iz 1. in 2. točke drugega odstavka
13. člena tega zakona in podatek o serijski številki osebne
izkaznice sme uporabljati podjetje ali organizacija, pooblaščena za izdelavo kartice zdravstvenega zavarovanja, samo
za potrebe potrditve prevzema poštne pošiljke in vpisa digitalnega potrdila iz petega odstavka 5. člena tega zakona na
osebno izkaznico in jih mora takoj, najpozneje pa v 30 dneh
po uporabi uničiti.
Osebne podatke iz 1. in 2. točke drugega odstavka
13. člena, druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka
15. člena tega zakona sme uporabljati državni overitelj iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona za potrebe izdaje in upravljanja s kvalificiranim digitalnim potrdilom iz tretjega odstavka
5. člena tega zakona.
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VI. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem
določb drugega in četrtega odstavka 2. člena, 3. člena, prvega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, četrtega
odstavka 13. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka
14. člena tega zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije,
pristojen za notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb
iz 3. člena tega zakona izvaja tudi policija.
Podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona mora osebam, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve,
omogočiti nadzor prostorov, v katerih poteka izdelava, personalizacija in skladiščenje obrazcev iz 5. člena tega zakona ter jim
dati na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na
postopke in izpolnjevanje pogojev za osebe, ki opravljajo naloge
izdelave, personalizacije in skladiščenja teh obrazcev.
Uradna oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju
nadzora pravico in dolžnost:
– odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev iz
5. člena tega zakona odpravijo v roku, ki ga določi;
– zagotoviti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz 5. člena tega zakona,
vendar ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena,
preneha opravljati te naloge in zahtevati, da se jo nadomesti z
osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje;
– obvestiti organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov,
če ugotovi, da se osebni podatki uporabljajo v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena tega zakona;
– začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev
iz 5. člena tega zakona in ministru, pristojnemu, za notranje
zadeve, predlagati uvedbo postopka za odvzem pooblastila za
izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 5. člena tega zakona, če
ugotovi, da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso
bile odpravljene v določenem roku, ali da podjetje ali organizacija ni sposobna opravljati poverjenih nalog.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z globo od 200 do 830 eurov se kaznuje za prekršek
državljan:
1. ki nima osebne izkaznice ali veljavne javne listine,
opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ (drugi
odstavek 2. člena);
2. ki na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to
pooblaščena, noče dati na vpogled osebne izkaznice ali javne
listine (prvi odstavek 3. člena);
3. ki svojo osebno izkaznico da ali posodi drugi osebi ali
uporabi tujo osebno izkaznico kot svojo ali ki spremeni katere
koli podatke na osebni izkaznici (drugi odstavek 3. člena);
4. ki v vlogi za izdajo osebne izkaznice in naznanitvi pogrešitve osebne izkaznice navede neresnične podatke (šesti
odstavek 13. člena in četrti odstavek 14. člena).
19. člen
Z globo od 100 do 400 eurov se kaznuje za prekršek:
1. državljan, ki že ima veljavno osebno izkaznico, pa si
pridobi drugo (četrti odstavek 2. člena), razen v primeru iz
drugega odstavka 8. člena tega zakona;
2. oseba, ki zastavi osebno izkaznico ali vzame tujo osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice
(tretji odstavek 3. člena);
3. državljan, ki osebne izkaznice v določenem roku ne
izroči pristojnemu organu (prvi odstavek 10. člena);
4. kdor osebne izkaznice v določenem roku po nastopu
razlogov za prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu
organu (drugi odstavek 11. člena);
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5. državljan, ki v določenem roku in na predpisan način ne
naznani pristojnemu organu pogrešitve osebne izkaznice (prvi,
drugi in tretji odstavek 14. člena).
Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki vzame
tujo osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi
ali pravice (tretji odstavek 3. člena).
Z globo od 100 do 400 eurov se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni
izkaznici – ZOIzk-A (Uradni list RS, št. 60/05) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

19.a člen
Z globo od 4.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki kopira osebno izkaznico v nasprotju s 3.a členom tega zakona.
Z globo od 200 do 2.080 eurov se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe,
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba državnega
organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti.
Z globo od 200 do 830 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
Izvajanje 3.a člena tega zakona nadzira državni nadzorni
organ za varstvo osebnih podatkov.

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

Zakon o osebni izkaznici – ZOIzk (Uradni list RS, št.
75/97) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Minister, pristojen za upravo, v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona:
1. predpiše obrazce iz 5., 13. in 14. člena tega zakona in
način označitve prepovedi iz drugega odstavka 8. člena tega
zakona;
2. predpiše način vodenja evidence iz 15. člena tega
zakona;
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica
osebne izkaznice ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve
in uničenja podatkov iz 13. člena tega zakona, ki jih uporablja
pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona;
4. določi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača
pristojnemu organu.
21. člen
Osebna izkaznica, izdana po uveljavitvi Pravilnika o
spremembi Pravilnika o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 33/91), se lahko uporablja do izteka
njene veljavnosti, vendar največ tri leta po uveljavitvi tega
zakona.
Osebna izkaznica, izdana pred uveljavitvijo pravilnika iz
prejšnjega odstavka, se lahko uporablja še tri mesece od začetka uporabe tega zakona.
22. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se v Republiki
Sloveniji preneha uporabljati Zakon o temeljnih podatkih za
osebno izkaznico (Uradni list SFRJ, št. 6/73).
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehata
veljati Zakon o osebni izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/74,
29/79 in 42/86) in Pravilnik o izvrševanju Zakona o osebni
izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/81, 2/89 in Uradni list RS,
št. 33/91).
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po preteku
šestih mesecev od uveljavitve.

13. člen
Do vzpostavitve informatizirane evidence naznanitev okoliščin pogrešitev osebnih izkaznic, državljan naznani pogrešitev
osebne izkaznice pristojnemu organu, na območju katere ima
prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, če v Republiki
Sloveniji nima stalnega prebivališča.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni
izkaznici – ZOIzk-B (Uradni list RS, št. 44/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Osebne izkaznice, izdane na obrazcih, določenih s Pravilnikom o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS,
št. 43/98 in 100/03), se lahko uporabljajo do izteka veljavnosti.
Imetnik take osebne izkaznice lahko pred iztekom njene veljavnosti zaprosi za njeno zamenjavo z osebno izkaznico, izdano v
skladu s tem zakonom.
Do uskladitve oziroma izdaje novih predpisov se pravilnik iz prejšnjega odstavka uporablja, če ni v nasprotju s tem
zakonom.
22. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona predpiše:
– obrazce iz 5. člena zakona in način označitve prepovedi
uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje iz drugega
odstavka 8. člena zakona;
– primere ravnanja, ki ne štejejo za ravnanje z dolžno
skrbnostjo, iz četrtega odstavka 7. člena zakona;
– način predložitve fotografije v digitalni obliki iz četrtega
odstavka 13. člena zakona;
– način vodenja evidence iz 15. člena zakona;
– postopek in način izdelave in izdaje osebne izkaznice
ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 13. člena zakona, ki jih uporablja podjetje ali organizacija
iz 5. in 5.a člena zakona;
– določi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača
pristojnemu organu.
23. člen
Tretji odstavek 1. člena, tretji odstavek 4. člena, tretji,
četrti in sedmi odstavek 5. člena ter drugi, tretji in šesti
odstavek 16. člena zakona, kolikor se nanašajo na osebno
izkaznico s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se začnejo
uporabljati z dnem, ko se po uskladitvi pravilnika iz prvega
odstavka 21. člena tega zakona s tem zakonom začnejo
uporabljati predpisi iz prve do šeste alineje prejšnjega člena
ali zadnji od teh predpisov, če se ne začnejo uporabljati na
isti dan.
Četrti odstavek 1. člena, peti in šesti odstavek 5. člena,
drugi odstavek 5.a člena, 5. točka drugega odstavka 13. člena
ter drugi, tretji in peti odstavek 16. člena zakona, kolikor se nanašajo na uporabo osebne izkaznice za uveljavljanje storitev s
področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
se začnejo uporabljati v skladu s prejšnjim odstavkom in v roku,
ki ga določijo predpisi na področju zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja.
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24. člen
Nov četrti in peti odstavek 14. člena ter tretji odstavek
15. člena zakona se začnejo uporabljati po zagotovitvi tehničnih in tehnoloških možnosti za objavo podatkov na enotnem
državnem portalu e-uprava, vendar najpozneje 1. oktobra
2009. Do tedaj se še naprej uporabljata četrti in peti odstavek
14. člena Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo).
25. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

3101.

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTuj-1-UPB5)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika
državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 22. aprila
2008 je Državni zbor na seji dne 27. junija 2008 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Zakona o tujcih, ki obsega:
– Zakon o tujcih – ZTuj-1 (Uradni list RS, št. 61/99 z dne
30. 7. 1999),
– Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb (Uradni list RS,
št. 9/01 z dne 9. 2. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
– ZTuj-1A (Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17. 10. 2002),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o tujcih – ZTuj-1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
– ZTuj-1B (Uradni list RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
– ZTuj-1C (Uradni list RS, št. 79/06 z dne 27. 7. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi
prebivališča – ZPPreb-B (Uradni list RS, št. 111/07 z dne 5. 12.
2007) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
– ZTuj-1D (Uradni list RS, št. 44/08 z dne 7. 5. 2008).
Št. 213-04/91-1/64
Ljubljana, dne 27. junija 2008
EPA 2048-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

ZAKON
O TUJCIH
uradno prečiščeno besedilo
(ZTuj-1-UPB5)
I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se določajo pogoji in načini vstopa,
zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
– Direktiva Sveta 2001/40/ES z dne 28. maja 2001 o
medsebojnem priznavanju odločitev o izgonu državljanov tretjih
držav (UL L št. 149 z dne 2. 6. 2001, str. 34);
– Direktiva Sveta 2001/51/ES z dne 28. junija 2001 o
dopolnitvi določb člena 26. Konvencije o izvajanju Schengen-
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skega sporazuma z dne 14. junija 1985 (UL L št. 187 z dne
10. 7. 2001, str. 45);
– Direktiva Sveta 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002
o opredelitvi pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju (UL L št. 328 z dne 5. 12. 2002, str. 17);
– Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003
o pravici do združitve družine (UL L št. 251 z dne 3. 10. 2003,
str. 12);
– Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003
o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas
(UL L št. 16 z dne 23. 1. 2004, str. 44);
– Direktiva Sveta 2003/110/ES z dne 25. novembra 2003
o pomoči v primeru tranzita za namene repatriacije po zračni
poti (UL L št. 321 z dne 6. 12. 2003, str. 26);
– Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih
družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in
razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS,
73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS
in 93/96/EGS (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 77);
– Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o
dovoljenju za prebivanje za državljane tretjih držav, ki so žrtve
trgovine z ljudmi, ali so jim pomagali pri nezakoniti preselitvi
in ki sodelujejo s pristojnimi organi (UL L št. 261, 6. 8. 2004,
str. 19);
– Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004
o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela (UL L št. 375, 23. 12. 2004, str. 12);
– Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o
posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih
držav za namene znanstvenega raziskovanja (UL L št. 289,
3. 11. 2005, str. 15);
– Sklep Sveta 94/795/PNZ z dne 30. novembra 1994 na
podlagi člena K.3(2)(b) Pogodbe o Evropski uniji o skupnem
ukrepu o olajšavah za potovanje za učence iz tretjih držav
s stalnim prebivališčem v državi članici (UL L št. 327 z dne
19. 12. 1994, str. 1).
(3) S tem zakonom se izvršuje Uredba Sveta 2004/2252/ES
z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti
in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih,
ki jih izdajajo države članice (UL L št. 385, str. 1), Uredba Sveta
539/2001/ES z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav,
katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L
št. 81, 21. 3. 2001, str. 1) in Uredba (ES) št. 562/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku
Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (UL L
št. 105, 13. 4. 2006, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Zakonik o
schengenskih mejah).
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– Tujec je vsakdo, ki nima državljanstva Republike Slovenije.
– Oseba brez državljanstva je tujec, ki ga nobena država
v skladu s svojimi pravnimi akti nima za svojega državljana.
– Vstop je prihod, zapustitev pa odhod z državnega ozemlja Republike Slovenije.
– Tranzit je prehod državnega ozemlja Republike Slovenije.
– Mejna kontrola je kontrola na državni meji, ki jo izvajajo
pristojni organi zaradi nameravanega vstopa, tranzita in izstopa
tujcev z državnega ozemlja Republike Slovenije.
– Potna listina je potni list ali potnemu listu enakovredna
listina za potovanje, če je tako določeno z mednarodnim sporazumom.
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– Veljavna potna listina je listina, ki jo je izdal za to pristojen mednarodni subjekt, če sta iz nje nesporno razvidni
istovetnost imetnika in rok njene veljavnosti.
– Dnevni delovni migranti so tujci s stalnim bivanjem v
sosednji državi, v katero se vračajo in ki prihajajo dnevno v
Republiko Slovenijo na delo ali zaradi zaposlitve ali dela.
– Prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki se poklicno
ukvarja s prevozom potnikov po zraku, morju ali kopnem.
– Napoteni delavec je oseba, ki je v delovnem razmerju
pri tujem delodajalcu v času izvajanja pogodbene storitve na
ozemlju Republike Slovenije in zanj delodajalec ni zavezan
plačevati prispevkov za socialno zavarovanje v kraju izvajanja
storitve.
– Rezident za daljši čas je tujec, ki ni državljan države
članice Evropske unije in ima v državi članici Evropske unije
dovoljenje za stalno ali dolgotrajno prebivanje, izdano z veljavnostjo najmanj pet let na predpisanem obrazcu Evropske
unije o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane
tretjih držav, na katerem je pri vrsti dovoljenja označeno, da je
rezident za daljši čas.
– Državljan EU je tujec z državljanstvom druge države
članice Evropske unije.
– Tretja država je vsaka država, ki ni članica Evropske
unije.
– Raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega ali
zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene s predpisi, ki urejajo
raziskovalno in razvojno dejavnost v Republiki Sloveniji, in jo
je za sklepanje sporazumov o gostovanju s tujimi raziskovalci
pooblastilo ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo.
– Raziskovalec je tujec, ki ni državljan države članice
Evropske unije, z ustreznimi visokošolskimi kvalifikacijami, ki
omogočajo vpis v programe doktorskih študijev, ki ga raziskovalna organizacija izbere za izvajanje raziskovalnega projekta,
za katerega se zahtevajo navedene kvalifikacije.
– Sporazum o gostovanju je sporazum med raziskovalcem in raziskovalno organizacijo, s katerim se raziskovalec
zaveže opraviti raziskovalni projekt, organizacija pa se zaveže,
da bo v ta namen gostila raziskovalca.
– Žrtev trgovine z ljudmi je tujec, ki ni državljan države
članice Evropske unije, in je bil zaradi prostitucije ali drugih
oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva
ali trgovine s človeškimi organi, tkivi ali krvjo kupljen, prevzet,
nastanjen, prepeljan, prodan, izročen ali je bilo z njim kako
drugače razpolagano.
– Garant je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba
s prijavljenim stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki med bivanjem tujca v Republiki Sloveniji z garantnim pismom jamči za kritje vseh stroškov, nastalih v zvezi z
bivanjem in nastanitvijo tujca v Republiki Sloveniji in vrnitvijo
tujca v matično državo.
– Garantno pismo je dokument, s katerim državljan tretje
države v postopku izdaje vizuma dokazuje namen bivanja v
Republiki Sloveniji, nastanitev in zadostna sredstva za preživljanje med bivanjem v Republiki Sloveniji in za vrnitev v
matično državo.
3. člen
(področje uporabe)
(1) Določbe tega zakona veljajo za vse tujce, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Za osebe brez državljanstva se v primerih, ko so določbe Konvencije o pravnem položaju oseb brez državljanstva
(Uradni list RS-MP, št. 9/92) za njih ugodnejše, uporabljajo
določbe te konvencije.
(3) V primerih, ko se za tujce – državljane drugih držav
po zakonu zahteva uveljavitev načela vzajemnosti, se osebam
brez državljanstva ta pogoj lahko oprosti, če prebivajo v Republiki Sloveniji najmanj tri leta.
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(4) Ta zakon se ne uporablja za tujce, ki so zaprosili za azil
(prosilci za azil) in za tujce, ki jim je bil v Republiki Sloveniji priznan
status begunca, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(5) Ta zakon se ne uporablja za osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji začasno zatočišče po zakonu, s katerim se ureja
začasno zatočišče, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(6) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za osebe, ki so
po mednarodnem pravu upravičene do privilegijev in imunitet.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, pa se določbe tega zakona lahko izjemoma in le s predhodnim soglasjem
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, uporabijo za osebe,
ki so po mednarodnem pravu upravičene do privilegijev in imunitet, če uporaba tega zakona ni v nasprotju s prevzetimi mednarodnimi obveznostmi in načelom vzajemnosti. V tem primeru se ta
zakon lahko uporabi samo v obsegu, ki ne nasprotuje prevzetim
mednarodnim obveznostim in načelu vzajemnosti.
(8) V primeru dvoma glede obstoja in obsega privilegijev
in imunitet ter vzajemnosti daje pojasnilo ministrstvo, pristojno
za zunanje zadeve. Drugi organi državne uprave so vezani na
pojasnilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
4. člen
(pravice in dolžnosti tujcev)
(1) Tujcu, zoper katerega se uvede kazenski postopek
ali postopek za prekršek in je v priporu oziroma je pridržan,
mora organ, ki je odredil pripor oziroma pridržanje, na njegovo zahtevo omogočiti stik s pristojnimi organi države, katere
državljan je.
(2) Tujec mora med bivanjem v Republiki Sloveniji spoštovati ustavo, zakone in druge splošne pravne akte v Republiki
Sloveniji ter se podrejati ukrepom pristojnih državnih organov.
5. člen
(migracijska politika)
(1) Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade
Republike Slovenije sprejme resolucijo o migracijski politiki, s
katero določi gospodarske, socialne in druge ukrepe ter dejavnosti, ki jih bo sprejela Republika Slovenija na tem področju,
kakor tudi sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi
organizacijami na tem področju.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko, v skladu z resolucijo iz prejšnjega odstavka, vsako leto določi število (kvoto)
dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki se jih lahko
izda tujcem v tekočem letu. V kvote se ne vštejejo dovoljenja
za začasno prebivanje, izdana zaradi združevanja družine,
dovoljenja za začasno prebivanje, izdana ožjim družinskim
članom slovenskih državljanov, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana akreditiranim novinarjem, in dovoljenja za začasno
prebivanje, izdana umetnikom.
II. POGLAVJE
VSTOP TUJCEV V DRŽAVO IN ZAPUSTITEV DRŽAVE
6. člen
(vstop in zapustitev države)
(1) Vstop v državo in zapustitev države sta dovoljena
samo na za to določenih mejnih prehodih.
(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi izjeme
glede prestopa državne meje za maloobmejni promet in za posebne kategorije pomorskega prometa, turističnega ladijskega
prevoza in obalnega ribolova.
(3) Zadrževanje tujca v letalskem tranzitnem prostoru na
letališču in zadrževanje tujcev na ladji, ki je na sidrišču luke ali
pristanišča, ne pomeni vstopa v državo.
7. člen
(obveznost posedovanja potne listine)
(1) Tujec mora za vstop, zapustitev in bivanje v Republiki
Sloveniji imeti veljavno potno listino, razen če z zakonom ali
mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.
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(2) Tujci, ki so dodatno vpisani v potno listino, lahko vstopajo v Republiko Slovenijo in zapuščajo Republiko Slovenijo
samo skupaj z osebo, v potno listino katere so vpisani.
(3) Tujci, ki imajo skupinski potni list, lahko vstopajo v
Republiko Slovenijo in zapuščajo Republiko Slovenijo samo
skupaj, pri tem pa morajo imeti osebe, ki so vpisane v skupinski potni list, listino s fotografijo, na podlagi katere se lahko
ugotovi njihova istovetnost. Vodja skupine mora imeti osebno
potno listino.
(4) Izjemoma se lahko dovoli zapustitev države tudi posameznemu članu skupine, če je to nujno zaradi njegovih osebnih
razlogov ali, če tako odredi pristojni organ.
(5) Vlada Republike Slovenije lahko določi, da državljani
določenih držav lahko vstopajo in zapuščajo državo tudi z
osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino, ki je v državi tujca
predpisana in s katero lahko dokazuje svojo istovetnost.
(6) Brez veljavne potne listine se dovoli vstop tujcem, ki jih
je Republika Slovenija dolžna sprejeti na podlagi mednarodnega sporazuma ali v skladu s sprejetimi mednarodnimi akti.
(7) Brez veljavne potne listine se lahko, na podlagi mednarodnega sporazuma, dovoli vstop tudi v primeru tranzita
izgnanih tujcev, ki niso državljani države, s katero je sklenjen
tak sporazum.
8. člen
(dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo)
(1) Tujec mora za vstop v Republiko Slovenijo, poleg veljavne potne listine iz 7. člena tega zakona, imeti tudi vizum ali
dovoljenje za prebivanje, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Seznam držav, katerih državljani za vstop v Republiko
Slovenijo potrebujejo vizum, ureja pravni red Evropske unije,
ki določa seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri
prehodu zunanjih meja imeti vizum in držav, katerih državljani
so oproščeni te zahteve.
(3) Rezident za daljši čas in njegovi ožji družinski člani, ki
imajo v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo z veljavnim potnim
listom in dovoljenjem za prebivanje, izdanim v drugi državi
članici Evropske unije.
8.a člen
(vstop šolarjev, ki so na šolski ekskurziji)
(1) Tujec, ki je učenec ali dijak splošne izobraževalne
ustanove v drugi državi članici Evropske unije, v kateri zakonito prebiva, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez vizuma če:
– potuje kot član skupine šolarjev splošne izobraževalne
ustanove, ki je na šolski ekskurziji,
– skupino spremlja učitelj ustanove, ki ima seznam učencev na predpisanem obrazcu iz aneksa k Sklepu Sveta z dne
30. 11. 1994 o skupni akciji, ki jo je Svet sprejel na podlagi člena K.3(2)(b) Pogodbe o Evropski uniji v zvezi s prevozom učencev iz tretjih držav, ki živijo v eni od držav članic (94/795/JHA),
ki ga je izpolnila izobraževalna ustanova, in
– ima veljaven potni list ali drug dokument za vstop,
določen z mednarodnim sporazumom ali sklepom Vlade Republike Slovenije, razen če gre za primer iz drugega odstavka
tega člena.
(2) Seznam učencev iz druge alinee prvega odstavka tega
člena velja tudi kot dokument za vstop v državo pod pogojem,
da:
– ima učenec ali dijak iz seznama veljavni dokument s fotografijo, s katerim lahko dokazuje svojo istovetnost, ali če je seznamu priložena fotografija, ki kaže njegovo pravo podobo, in
– pristojni organ druge države članice potrdi zakonitost
bivanja na njenem območju tistih učencev ali dijakov iz seznama, ki niso državljani katere od držav članic Evropske unije, in
njihovo pravico do ponovnega vstopa na njeno ozemlje.
(3) Tujec, ki v Republiko Slovenijo vstopi v skladu z določbami tega člena, lahko v državi biva v času trajanja šolske
ekskurzije, vendar ne dlje kot 90 dni, v primeru, da preko Republike Slovenije potuje v tranzitu, pa pet dni.
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(4) Tujcu z veljavnim dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je učenec ali dijak splošne izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji in namerava potovati kot član skupine
šolarjev na šolsko ekskurzijo v drugo državo članico Evropske
unije, ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena,
izobraževalna ustanova izpolni obrazec iz druge alinee prvega
odstavka tega člena. Na navedenem obrazcu upravna enota,
na območju katere je sedež izobraževalne ustanove, potrdi
zakonitost prebivanja tujca v Republiki Sloveniji.
9. člen
(zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo)
(1) Tujcu se zavrne vstop v Republiko Slovenijo iz razlogov, določenih v Zakoniku o schengenskih mejah. Minister,
pristojen za notranje zadeve, podrobneje predpiše razloge za
zavrnitev vstopa tujcu zaradi nevarnosti za javni red, notranjo
varnost Republike Slovenije ali javno zdravje.
(2) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole po
postopku, urejenem v Zakoniku o schengenskih mejah. Zoper
zavrnitev vstopa se tujec lahko pritoži v osmih dneh. O pritožbi
odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba ne
zadrži izvršitve.
(3) Tujcu, ki vstopa v Republiko Slovenijo na podlagi dovoljenja za prebivanje, se lahko zavrne vstop v državo samo,
če se mu odpove prebivanje v državi ali, če mu je z odločbo
pristojnega organa prepovedan vstop v državo ali, če se mu
razveljavi dovoljenje za prebivanje.
(4) Zavrnitev vstopa se označi v tujčevi potni listini in vnese v evidenco zavrnjenih oseb na način, določen v Zakoniku o
schengenskih mejah.
10. člen
(mejna kontrola)
(1) Tujci se morajo pri vstopu v državo in zapustitvi države
podrediti mejni kontroli.
(2) Mejna kontrola tujcev, ki vstopajo v državo, obsega poleg osebne kontrole, kontrole prevoznega sredstva in kontrole
stvari po zakonu, s katerim se ureja nadzor državne meje, tudi
preveritev, ali obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa v državo po
9. členu tega zakona.
(3) Mejna kontrola tujcev, ki izstopajo iz države, obsega
zlasti kontrolo, ki je nujna zaradi notranjih in mednarodnih interesov Republike Slovenije, javnega reda in miru ter preveritev,
ali obstajajo razlogi zaradi katerih se tujcu ne dovoli zapustiti
državo.
11. člen
(nedovoljen vstop v Republiko Slovenijo)
Za nedovoljen vstop tujca v državo se šteje, če:
– vstopi v državo, čeprav mu na podlagi 9. člena tega
zakona ni bil dovoljen vstop;
– se izogne mejni kontroli;
– pri vstopu uporabi ponarejene, tuje ali kako drugače
spremenjene potne in druge listine, ki so potrebne za vstop, ali
če organom mejne kontrole navede lažne podatke.
12. člen
(zapustitev države)
(1) Tujci svobodno zapuščajo Republiko Slovenijo v skladu z zakonom.
(2) Tujcu se ne dovoli izstop iz države, če je zoper njega
uveden kazenski postopek, postopek za prekršek ali kakšen
drug postopek, v katerem je potrebna njegova navzočnost, in
to zahteva organ, ki vodi postopek.
13. člen
(dovoljen čas bivanja tujca v Republiki Sloveniji)
(1) Tujec lahko ostane v državi toliko časa, kolikor mu je
to določeno z vizumom, dovoljenjem za prebivanje, sklepom
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Vlade Republike Slovenije ali zakonom oziroma mednarodnim
sporazumom.
(2) Tujec, ki na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma ali sklepa Vlade Republike Slovenije za vstop v državo
in bivanje ne potrebuje vizuma, lahko v Republiko Slovenijo
vstopa in v njej biva največ 90 dni v šestih mesecih, računajoč
od dneva prvega vstopa, z enakimi nameni kot so dovoljeni tujcem, ki morajo imeti vizum. Tujec, ki lahko tri mesece v obdobju
šestih mesecev brez vizuma biva in se giblje na območju držav
pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma
z dne 14. junija 1985, lahko v Republiko Slovenijo vstopi in
v njej ostane največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja
v vseh državah pogodbenicah ne preseže treh mesecev v
obdobju šestih mesecev, računajoč od dneva prvega vstopa v
eno od držav pogodbenic. Rezident za daljši čas in njegovi ožji
družinski člani, ki imajo v drugi državi članici Evropske unije
dovoljenje za prebivanje, lahko v Republiki Sloveniji ostanejo
tri mesece od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša.
(3) Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo pred potekom časa iz prvega in drugega odstavka tega člena, če tako
odloči pristojni organ.
13.a člen
(pomoč tujcu pri vstopu, tranzitu ali prebivanju)
(1) Kdor tujcu omogoči ali pomaga, da vstopi ali potuje v
tranzitu preko ozemlja Republike Slovenije, ne sme ravnati v
nasprotju z določbami tega zakona, ki določajo pogoje za vstop
ali tranzit tujca preko ozemlja Republike Slovenije.
(2) Kdor tujcu omogoči ali pomaga, da prebiva na ozemlju
Republike Slovenije, ne sme ravnati v nasprotju z določbami
tega zakona, ki določajo pogoje za prebivanje tujca na ozemlju
Republike Slovenije.
III. POGLAVJE
VIZUMI
14. člen
(vizumi in vrste vizumov)
(1) Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije tujcu, na podlagi katerega lahko, če ni razlogov
za njegovo zavrnitev, vstopi v državo in v njej biva toliko časa,
kolikor je določeno z vizumom, ali s katerim se mu omogoči
tranzit preko državnega ozemlja, če izpolnjuje za tranzit določene pogoje.
(2) Vizum se lahko izda samo tujcu, ki ima veljavno potno
listino, pri čemer mora biti veljavnost potne listine najmanj tri
mesece daljša od veljavnosti vizuma.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, z navodilom
določi izjeme, v katerih se vizum lahko izda tudi tujcu, ki ima
potno listino, katere veljavnost je krajša od treh mesecev.
(4) Vizum tujcu ne daje pravice zaposlitve ali dela.
(5) Vrste vizumov so:
– letališki tranzitni vizum (vizum A),
– tranzitni vizum (vizum B),
– vizum za kratkoročno bivanje (vizum C),
– vizum za dolgoročno bivanje (vizum D in vizum D+C).
15. člen
(letališki tranzitni vizum – vizum A)
(1) Tujci, ki med vmesnim pristankom na letališču v Republiki Sloveniji ne zapustijo letališkega prostora ali letala, ne
potrebujejo vizuma.
(2) Izjemoma lahko Vlada Republike Slovenije z uredbo
določi, da zaradi interesov države, zaradi zatiranja organiziranega kriminala ali zaradi odnosov z drugimi državami potrebujejo državljani določenih držav ali potniki na določenih
potovalnih smereh za tranzit letališki tranzitni vizum.
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(3) Tujcu se lahko na njegovo prošnjo izda letališki tranzitni vizum za določeno število tranzitnih potovanj preko mednarodnega območja letališča za čas trajanja tranzita.
16. člen
(tranzitni vizum – vizum B)
(1) Tranzitni vizum se izda tujcu za enkratno ali dvakratno,
izjemoma tudi večkratno potovanje preko državnega ozemlja
Republike Slovenije iz določene tuje države v določeno tretjo
državo, pri čemer lahko ob vsakem potovanju ostane v Republiki Sloveniji največ pet dni, veljavnost vizuma pa ne sme biti
daljša od šestih mesecev.
(2) Tranzitni vizum se lahko izda samo, če tujec dokaže,
da ima zagotovljen vstop v državo, v katero bo vstopil iz Republike Slovenije.
17. člen
(vizum za kratkoročno bivanje – vizum C in
vizum za dolgoročno bivanje – vizum D in D+C)
(1) Vizum za kratkoročno bivanje se izda za enkratni
ali za večkratni vstop v državo, pri čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje zaporednih bivanj v
Republiki Sloveniji ne sme biti daljše od 90 dni v šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa. Vizum za kratkoročno
bivanje lahko ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, po
vstopu tujca v državo podaljša, pri čemer skupna dolžina
dovoljenega bivanja tujca v državi na podlagi izdanega in
podaljšanega vizuma ne sme biti daljša od 90 dni v šestih
mesecih. Minister, pristojen za zunanje zadeve, z navodilom določi primere, v katerih se lahko vizum za kratkoročno
bivanje podaljša.
(2) Vizum za večkratni vstop se lahko izda z veljavnostjo
največ do enega leta.
(3) Izjemoma se lahko vizum za večkratni vstop izda z
veljavnostjo, daljšo od enega leta, vendar ne več kot za pet let,
če je to v interesu Republike Slovenije, o čemer odloči ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, na predlog posameznega
ministrstva.
(4) Vizum za enkratni ali večkratni vstop se izda za turistične, poslovne, osebne ali druge vrste obiskov oziroma za
tem primerljive namene prihoda v Republiko Slovenijo.
(5) Namen, za katerega se vizum izda, se v vizumu razvidno navede.
(6) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi primere, v
katerih se tujcu vizum lahko izda tudi za bivanje daljše od 90
dni v šestih mesecih – vizum za dolgoročno bivanje (vizum D)
in vizum za dolgoročno bivanje, ki hkrati velja tudi kot vizum
za kratkoročno bivanje (vizum D+C), pogoje za izdajo vizuma,
čas veljavnosti vizuma in razloge, zaradi katerih veljavnost
vizuma za dolgoročno bivanje preneha pred potekom časa, za
katerega je bil izdan.
18. člen
(vizum v skupinski potni list)
(1) Vizum v skupinski potni list se izda kot vizum za letališki tranzit (vizum A), vizum za tranzit (vizum B) ali kot vizum
za vstop (vizum C) skupini tujcev, ki lahko šteje najmanj pet in
največ 50 oseb.
(2) Vizum za vstop se v skupinski potni list lahko izda za
bivanje do največ 30 dni.
19. člen
(izdajanje vizumov)
(1) Vizum se izda na prošnjo tujca, če ima veljavno potno
listino in če ni s tem zakonom določenih razlogov za zavrnitev
njegovega vstopa v državo.
(2) Tujec si mora pridobiti vizum pred vstopom v državo.
(3) Vizume izdajajo diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Stran

9790 /

Št.

71 / 14. 7. 2008

(4) Izjemoma lahko, ob pogojih, ki jih predpiše minister,
pristojen za notranje zadeve, izda vizum za enkratni vstop ali
tranzitni vizum tudi organ mejne kontrole.
(5) Tujec mora v prošnji iz prvega odstavka tega člena navesti namen svojega prihoda v državo, priložiti veljavno potno
listino, v katero se lahko pritrdi vizum, in po potrebi dokumentacijo, s katero dokaže namen in pogoje svojega obiska.
(6) Tujec se je na zahtevo pristojnega organa iz tretjega
odstavka tega člena dolžan pri njem osebno zglasiti.
19.a člen
(potovalno zdravstveno zavarovanje)
(1) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje ali tranzitni vizum, mora dokazati, da ima za čas bivanja
oziroma zadrževanja v Republiki Sloveniji sklenjeno ustrezno
potovalno zdravstveno zavarovanje, ki v Republiki Sloveniji
krije stroške, nastale zaradi zdravstvenih razlogov ter nujne
medicinske pomoči in nujnega bolnišničnega zdravljenja.
(2) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje
ali večkratni vstop, mora imeti sklenjeno ustrezno potovalno
zdravstveno zavarovanje iz prejšnjega odstavka za ves čas
bivanja v Republiki Sloveniji oziroma za vsak obisk.
(3) Potovalno zdravstveno zavarovanje mora kriti stroške
zdravljenja v Republiki Sloveniji in veljati za celotno obdobje
tujčevega bivanja v državi. Zavarovalna vsota, za katero tujec
sklene zavarovanje, ne sme biti nižja od 30.000 eurov.
(4) Tujec sklene potovalno zdravstveno zavarovanje
praviloma v državi, kjer prebiva. Če sklenitev potovalnega
zdravstvenega zavarovanja v državi tujčevega prebivanja ni
možna, ga lahko sklene v katerikoli drugi državi, kjer je sklenitev zavarovanja iz prvega odstavka možna, lahko pa zanj
potovalno zdravstveno zavarovanje iz prvega odstavka sklene
tudi garant.
(5) Imetniki diplomatskih potnih listov, razen akreditirani
člani diplomatskega osebja za Republiko Slovenijo, pomorščaki, katerih status urejata Konvenciji ILO št. 108 in 185, in tujci, ki
za izdajo vizuma zaprosijo na meji, ne potrebujejo potovalnega
zdravstvenega zavarovanja.
(6) Če tujec opravlja poklic, zaradi katerega ima sklenjeno
potovalno zdravstveno zavarovanje, predložitev dokazila o sklenjenem potovalnem zdravstvenem zavarovanju ni potrebna.
19.b člen
(garantno pismo)
(1) Garant, ki tujca vabi na zasebni ali poslovni obisk,
mora tujcu napisati garantno pismo.
(2) Garant z garantnim pismom jamči, da bo tujcu zagotovil nastanitev oziroma kril stroške bivanja v Republiki Sloveniji
in stroške vrnitve v matično državo. Garant tudi jamči, da bo kril
morebitne stroške nastanitve tujca v centru za tujce ali v azilnem domu ter morebitne stroške odstranitve tujca iz države.
(3) Garant mora garantno pismo evidentirati pri upravni
enoti, ki podatke vnese v evidenco garantnih pisem.
(4) V postopku izdaje vizuma mora uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva po uradni dolžnosti
pridobiti podatke, ki se nanašajo na verodostojnost garanta
ter njegovo sposobnost kriti stroške in zagotoviti nastanitev, o
katerih se vodi uradna evidenca.
(5) Garantno pismo mora vsebovati podatke iz drugega
odstavka tega člena ter za potrebe odločanja o izdaji vizuma
in ugotavljanja kršitev postopka podatke o tujcu in garantu ter
druge podatke, potrebne za odločanje. Če je garant fizična oseba, mora garantno pismo, poleg podatkov iz drugega odstavka
tega člena, vsebovati naslednje podatke: ime in priimek garanta, datum rojstva garanta, državljanstvo garanta, telefonsko
številko garanta, naslov, na katerem garant biva, ime in priimek
tujca, datum rojstva tujca, državljanstvo tujca, razmerje tujca
do garanta, obdobje, za katerega garant vabi tujca v državo, in
naslov, na katerem bo tujec bival med bivanjem v državi. Kadar
je garant pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
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mora garantno pismo, poleg podatkov iz drugega odstavka
tega člena, vsebovati naslednje podatke: firma oziroma ime in
sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika,
ime in priimek zakonitega zastopnika, telefonsko številko zakonitega zastopnika, ime in priimek morebitnega pooblaščenca
zakonitega zastopnika, številko potrdila o overitvi pooblastila,
ime in priimek tujca, datum rojstva tujca, državljanstvo tujca,
razlog, zaradi katerega pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik vabi tujca na poslovni obisk, firma oziroma ime in
sedež pravne osebe, kjer je tujec zaposlen, in način vzpostavitve prvega poslovnega stika s tujcem.
19.c člen
(sredstva za preživljanje)
(1) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma, mora imeti zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje. Organ, pristojen za
izdajo vizuma, oceni sredstva za preživljanje glede na namen
in trajanje tujčevega bivanja v Republiki Sloveniji.
(2) Višino sredstev, ki zadoščajo za dnevno preživljanje
tujca v državi, določi minister, pristojen za zunanje zadeve, ob
upoštevanju povprečnih cen za prehrano in nastanitev v državi.
Znesek se usklajuje enkrat letno glede na rast cen življenjskih
potrebščin.
(3) Izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje lahko tujec dokazuje z gotovino, potovalnimi čeki, kreditnimi
karticami, garantnim pismom, dokazilom o plačanem bivanju v
okviru turističnega aranžmaja oziroma na kakršenkoli drug način, ki dokazuje, da razpolaga s sredstvi, potrebnimi za njegovo
preživljanje v državi.
20. člen
(zavrnitev izdaje vizuma)
(1) Tujcu se vizuma ne izda, če:
– obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa iz 9. člena tega
zakona;
– prošnji za izdajo vizuma ne predloži potne oziroma
druge ustrezne listine ali, na zahtevo pristojnega organa, druge
potrebne dokumentacije;
– se na vabilo pristojnega organa pri njem ne zglasi
osebno;
– nima zagotovljenih zadostnih sredstev za preživljanje in
sklenjenega potovalnega zdravstvenega zavarovanja;
– iz okoliščin konkretnega primera izhaja, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno ali predvsem z namenom
pridobitve vizuma.
(2) Tujcu se lahko izda tranzitni vizum, ne glede na obstoj
razlogov za zavrnitev, če njegov tranzit ni v nasprotju z interesi
Republike Slovenije in če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 16. člena.
(3) Ne glede na razloge za zavrnitev izdaje vizuma, se
vizum lahko izda iz humanitarnih razlogov ali če je to v interesu
Republike Slovenije ali na podlagi sprejetih mednarodnih obveznosti. Pogoje in način izdaje vizuma iz humanitarnih razlogov
predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) Če se izda vizum na podlagi drugega ali tretjega odstavka tega člena, lahko pristojni organ določi, da se tujcu dovoli
vstop v državo samo na posebej določenem mejnem prehodu.
21. člen
(vsebina in oblika vizuma)
(1) Vizum mora vsebovati podatke o:
– vrsti vizuma,
– roku veljavnosti,
– trajanju bivanja v državi,
– številu vstopov,
– namenu obiska,
– osebne podatke osebe, ki ji je vizum izdan,
– fotografijo, priloženo vlogi za izdajo vizuma, ki kaže
pravo podobo osebe, ki ji je vizum izdan.
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(2) Vizum se izda v obliki nalepke, ki se pritrdi v potno
listino.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v soglasju
z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, navodilo o vsebini
in formatu vizuma.
(4) V izdanem vizumu ni mogoče spreminjati vpisanih
podatkov.
22. člen
(razveljavitev vizuma)
(1) Vizum se razveljavi, če:
– se naknadno ugotovi, da tujec ob izdaji vizuma ni izpolnjeval s tem zakonom določenih pogojev;
– se ugotovi, da tujec ne izpolnjuje več pogojev za izdajo
vizuma;
– je tujec namenoma navedel napačne podatke o svoji
istovetnosti ali druge netočne podatke, ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo vizuma;
– tujec nima več veljavne potne oziroma druge ustrezne
listine;
– je zoper tujca odrejen izgon ali prisilna odstranitev iz
države.
(2) Vizum razveljavi policija. V primeru, če tujec še ni
vstopil v Republiko Slovenijo, lahko vizum razveljavi tudi diplomatsko konzularno predstavništvo. Vizum lahko razveljavi tudi
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(3) Razveljavitev vizuma se razvidno označi v potni listini
tujca, v katero je vpisan. Način označitve predpiše minister,
pristojen za notranje zadeve.
(4) Tujec, ki mu je bil vizum razveljavljen in se nahaja v
Republiki Sloveniji, mora državo nemudoma zapustiti.
23. člen
(črtan)
24. člen
(obveznost prevoznikov)
(1) Prevoznik lahko pripelje tujca na državno mejo ali
ozemlje Republike Slovenije po kopenski, zračni ali vodni poti
samo, če ima ustrezno potno listino in vstopno dovoljenje, če to
dovoljenje kot državljan določene države potrebuje.
(2) Če je tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga
je dolžan prevoznik, ki ga je po zračni, kopenski ali vodni poti
pripeljal na državno mejo, na zahtevo organa mejne kontrole
vrniti v državo, iz katere ga je pripeljal, ali v državo, ki je izdala
potno listino, s katero je tujec potoval, ali v katerokoli drugo
državo, ki ga je pripravljena sprejeti.
(3) Kadar prevoznik tujca ne more odpeljati iz Republike
Slovenije v skladu z drugim odstavkom tega člena, mora na svoje stroške nemudoma poiskati drugega prevoznika, da to stori.
(4) Prevoznik, ki je pripeljal tujca na državno mejo ali ozemlje Republike Slovenije v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, mora kriti stroške nastanitve tujca in njegove prisilne
odstranitve.
(5) Obveznost iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena velja tudi za prevoznika, ki po zračni, kopenski ali
vodni poti pripelje na državno mejo ali ozemlje Republike Slovenije tujca, ki potuje v tranzitu in katerega isti ali drug prevoznik
ne sprejme v nadaljnje potovanje, ali mu je bil zavrnjen vstop v
državo, v katero potuje, in je bil vrnjen v Republiko Slovenijo.
IV. POGLAVJE
PREBIVANJE TUJCEV
25. člen
(dovoljenje za prebivanje)
(1) Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa,
kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebi-
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vati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje.
(2) Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop
v Republiko Slovenijo in bivanje za določen čas in za določen
namen ali prebivanje za nedoločen čas.
(3) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji ni potrebno za tiste tujce in v tistih primerih, za katere je tako določeno z zakonom ali mednarodnim sporazumom.
26. člen
(vrsta dovoljenj za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje se izda kot:
a) dovoljenje za začasno prebivanje, ali
b) dovoljenje za stalno prebivanje.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen
namen in za določen čas.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje, brez vezave na
določen namen, se, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje, lahko izda določenim tujcem ob pogojih, ki jih določa
ta zakon.
(4) Dovoljenje za stalno prebivanje se izda brez omejitev
glede trajanja in namena bivanja v Republiki Sloveniji. Tujec z
dovoljenjem za stalno prebivanje, izdanem po tem zakonu, ima
status rezidenta za daljši čas, kar se na dovoljenju, izdanem z
nalepko, tudi označi.
27. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki
želi prebivati v Republiki Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja
za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji lahko v primerih, ki
so določeni s tem zakonom, vloži tudi druga fizična ali pravna
oseba.
(2) V prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti
naveden namen prebivanja v Republiki Sloveniji.
(3) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti
veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece
daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje
kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, kolikor
znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji. S pogodbo, s katero tujcu druga fizična ali pravna oseba
izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko tujec dokazuje
največ polovico zagotovljenih sredstev za preživljanje, v celoti
pa le v primeru izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi študija.
Pogodba mora biti sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.
(4) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg
pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje, ki se s
tem zakonom zahtevajo za izdajo posamezne vrste dovoljenja
za prebivanje.
(5) Vlagatelj mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti veljavno potno listino iz tretjega odstavka tega
člena oziroma overjen prepis takšne listine ter druga dokazila
in listine o izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena. Če je po tem zakonu pogoj za izdajo dovoljenja za
prebivanje veljavno delovno dovoljenje, se lahko prošnja za
izdajo dovoljenja za prebivanje vloži sočasno z vloženo prošnjo
za izdajo delovnega dovoljenja. Vlagatelj prošnje se mora na
vabilo pristojnega organa pri njem osebno zglasiti.
(6) Dovoljenje za prebivanje se na razviden način vpiše
v potno listino ali se izda v obliki odločbe. Dovoljenje za prebivanje, razen dovoljenja za prvo prebivanje, se lahko izda v
obliki odločbe, če tujec, katerega istovetnost ni sporna, nima
in si ne more priskrbeti potne listine svoje matične države.
V takšnih primerih se tujcu po uradni dolžnosti izda osebna
izkaznica za tujca.
(7) Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za
katerega se izda oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.
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(8) Z zakonom ali mednarodnim aktom se lahko določi, da
imajo določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom ali mednarodnim aktom, pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji.
28. člen
(izdaja dovoljenja za prvo prebivanje)
(1) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji se
lahko izda samo kot dovoljenje za začasno prebivanje.
(2) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji
mora pridobiti tujec pred svojim vstopom v državo, če ni z zakonom drugače določeno.
(3) Prošnja za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena se vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji, če je tako določeno s tem zakonom.
(4) Dovoljenje za prvo prebivanje se ne sme izdati za
daljši čas od enega leta, razen če ni s tem zakonom drugače
določeno.
29. člen
(črtan)
30. člen
(izdaja dovoljenja za začasno prebivanje)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava v Republiki Sloveniji prebivati iz naslednjih namenov:
– zaposlitve ali dela;
– združitve družine;
– študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega
izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja, sodelovanja
oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega
izobraževanja;
– drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali
mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih razlogov.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji
se izda tudi:
– tujcem, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi
državi članici Evropske unije;
– tujcem slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni
vrsti;
– otrokom tujcev, rojenih v Republiki Sloveniji;
– žrtvam trgovine z ljudmi.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za čas, ki
je potreben za izpolnitev namena bivanja, vendar najdlje za
eno leto, če zakon ne določa drugače. Dovoljenje za začasno
prebivanje se lahko izda tujcu, ki ima veljavno potno listino,
katere veljavnost mora biti najmanj tri mesece daljša od časa,
za katerega se izda dovoljenje.
(4) Tujci, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje, lahko
prebivajo v Republiki Sloveniji do roka veljavnosti izdanega
dovoljenja.
(5) Tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za začasno prebivanje za določen namen, lahko prebiva v Republiki Sloveniji
samo v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano
dovoljenje, razen kolikor ta zakon določa drugače.
31. člen
(podaljšanje dovoljenja za prebivanje
in izdaja nadaljnjih dovoljenj)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša
pod enakimi pogoji, kot se izda. Prošnjo za podaljšanje dovoljenja mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
pred potekom roka, do katerega dovoljenje velja.
(2) Tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje v
Republiki Sloveniji, lahko pred iztekom roka, za katerega je
dovoljenje izdano, vloži prošnjo pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z
drugačnim namenom.
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(3) Če pristojni organ prošnjo za podaljšanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja zavrne ali zavrže ali če postopek ustavi,
mora tujec zapustiti državo v roku 15 dni od vročitve dokončne
odločbe ali sklepa.
(4) Tujec ima zoper odločbo in sklep iz prejšnjega odstavka pravico do pritožbe v roku 15 dni od vročitve odločbe
ali sklepa.
32. člen
(dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela)
(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi
zaposlitve ali dela, se lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če ima delovno dovoljenje oziroma drugo potrebno
dovoljenje po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, ali
izpolnjuje pogoje, ki jih za opravljanje posamezne dejavnosti
določajo zakoni in drugi predpisi Republike Slovenije.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda tujcem za
prvo prebivanje v Republiki Sloveniji za čas, za katerega velja
delovno oziroma drugo ustrezno dovoljenje, vendar ne dlje od
enega leta.
(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se po preteku časa
lahko podaljša, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka,
vendar največ za dve leti.
(4) Tujcu, ki na podlagi dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena prebiva v Republiki Sloveniji neprekinjeno tri leta, lahko
pristojni organ, ob pogojih iz prvega odstavka tega člena, to
izda tudi za daljši čas od dveh let.
(5) Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec
mora prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vložiti pri
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije
v tujini, delodajalec pa lahko prošnjo vloži pri diplomatsko
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(6) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se določijo primeri, pri katerih, pri izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena, ni potrebno upoštevati kvot iz drugega odstavka 5. člena
tega zakona.
(7) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, v katerih
primerih tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi
zaposlitve ali dela.
32.a člen
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
raziskovalnega dela)
(1) Raziskovalcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji
zaradi opravljanja raziskovalnega dela, se lahko izda dovoljenje
za začasno prebivanje, če ima sklenjen sporazum o gostovanju
z raziskovalno organizacijo iz Republike Slovenije, veljavno delovno dovoljenje ali drugo dovoljenje, če ga po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, potrebuje in če izpolnjuje ostale
pogoje po tem zakonu za izdajo dovoljenja za prebivanje.
(2) Dovoljenje za prvo prebivanje se raziskovalcu izda
za čas opravljanja dela po sporazumu o gostovanju oziroma
za čas veljavnosti delovnega dovoljenja, vendar ne dlje kot za
eno leto. Do dokončanja dela po sporazumu o gostovanju se
dovoljenje lahko podaljšuje z veljavnostjo do enega leta.
(3) Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje lahko vloži
raziskovalec ali raziskovalna organizacija. Raziskovalec mora
prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vložiti pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije
v tujini, raziskovalna organizacija pa lahko prošnjo vloži pri
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije
v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(4) Raziskovalec, ki ima v drugi državi članici Evropske
unije sklenjen sporazum o gostovanju in izdano dovoljenje za
prebivanje za raziskovalca, in želi, zaradi izvedbe določenih del
iz navedenega sporazuma, v Republiki Sloveniji prebivati določen čas do treh mesecev, lahko v Republiko Slovenijo vstopi
in v njej do tri mesece prebiva na podlagi dovoljenja, izdanega
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v drugi državi članici Evropske unije oziroma do poteka veljavnosti tega dovoljenja, če je le-ta krajša.
(5) Raziskovalec, ki ima v drugi državi članici Evropske
unije izdano dovoljenje za prebivanje za raziskovalca in želi v
Republiki Sloveniji opravljati raziskovalno delo za obdobje, daljše od treh mesecev, mora za prebivanje v Republiki Sloveniji
pridobiti dovoljenje za prebivanje za raziskovalca na podlagi
sklenjenega sporazuma o gostovanju z domačo raziskovalno
organizacijo in ob izpolnjevanju ostalih pogojev, določenih v
prvem odstavku tega člena. Raziskovalec ali raziskovalna organizacija lahko prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje
vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike
Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
v treh mesecih po prihodu raziskovalca v Republiko Slovenijo
oziroma pred iztekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, če je le-ta krajša.
O pravočasno vloženi prošnji pri pristojnem organu v državi
pristojni organ raziskovalcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
Raziskovalcu, ki je vložil prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo
prebivanje pri pristojnem organu v državi, se dovoljenje vroči
osebno pri organu, ki je dovoljenje izdal.
(6) Če raziskovalec, s katerim je raziskovalna organizacija
iz Republike Slovenije sklenila sporazum o gostovanju, v času
veljavnosti sporazuma ali šest mesecev po prenehanju veljavnosti sporazuma v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito, mora
raziskovalna organizacija kriti stroške njegove nastanitve in
prisilne odstranitve, če raziskovalec nima lastnih sredstev.
(7) Pristojni organi prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje raziskovalcem obravnavajo prednostno.
33. člen
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija)
(1) Tujcu, ki je sprejet na študij, druge oblike izobraževanja, specializacijo, strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, ali bo sodeloval v mednarodni študijski izmenjavi v
ustreznih izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji ali bo
sodeloval v izobraževalnih programih mednarodnih izmenjav
prostovoljcev ali v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja, in izpolnjuje ostale pogoje za izdajo
dovoljenja po tem zakonu, se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje.
(2) Tujcem iz prejšnjega odstavka se izda dovoljenje za
začasno prebivanje za čas študija, izobraževanja, specializacije oziroma strokovnega izpopolnjevanja, vendar ne dlje od
enega leta. V primeru, če študij, izobraževanje, specializacija,
strokovno izpopolnjevanje traja daljši čas od enega leta, se
dovoljenje letno podaljšuje.
(3) Pogoj za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka je
dokazilo o sprejemu na študij, izobraževanje, specializacijo,
strokovno izpopolnjevanje, ki ga izda izobraževalna ustanova,
na katero je tujec sprejet kot študent, oziroma potrdilo pristojnega državnega organa, ki je pristojen za izvajanje mednarodnega ali bilateralnega sporazuma ali je dajalec štipendije, oziroma
potrdilo, ki ga izda od države pooblaščena organizacija, ki je
odgovorna za izvajanje določenega programa.
(4) Pristojni organi prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija obravnavajo prednostno.
(5) Tujec, ki v Republiki Sloveniji študira oziroma se izobražuje in ima dovoljenje za začasno prebivanje, izdano zaradi
študija, se lahko v času veljavnosti tega dovoljenja v Republiki
Sloveniji tudi zaposli ali opravlja delo pod pogoji, določenimi v zakonih, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev.
34. člen
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja
sezonskega dela in za čezmejno opravljanje storitev
z napotenimi delavci)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu zaradi
opravljanja sezonskega dela največ za šest mesecev ali izjemoma za devet mesecev na področjih, ki zahtevajo tak čas.
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(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda tujcu, če so
izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 5. člena tega zakona.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko
izda na prošnjo tujca ali delodajalca. Delodajalec lahko prošnjo
za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vloži pri diplomatsko
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(4) Na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja sezonskega dela tujec ne more pridobiti nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, razen dovoljenja za
začasno prebivanje zaradi zaposlitve ali dela v primeru, ko je
zanj isti delodajalec, pri katerem je opravljal sezonsko delo,
pridobil dovoljenje za zaposlitev v skladu z zakonom, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, in ob izpolnjevanju ostalih pogojev
za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela.
(5) V primerih, ko je za izvajanje tujih storitev z zakonom,
ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, predpisano delovno dovoljenje, se tujcu lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje za
čas trajanja v pogodbi določenih del, ki pa ne more biti daljši
od enega leta, če z meddržavnim sporazumom ni drugače
določeno.
(6) Če iz upravičenih razlogov pogodbe ni mogoče realizirati v predpisanem roku, se dovoljenje tujcu podaljša do roka
dokončanja del, na podlagi predhodno pridobljenega podaljšanja veljavnosti delovnega dovoljenja.
(7) Prošnjo za izdajo dovoljenja iz petega odstavka tega
člena lahko vloži tujec ali zakoniti zastopnik obeh pogodbenih
strank. Prošnji je potrebno priložiti:
– delovno dovoljenje;
– potrjen spisek napotenih delavcev s podatki na predpisanem obrazcu, ki ga izda in potrdi zavod za zaposlovanje;
– dokazilo, da je tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi pogodbe napotuje v Republiko Slovenijo, socialno in zdravstveno
zavarovan v državi, iz katere je napoten.
(8) Zakoniti zastopnik pogodbenih strank lahko prošnjo
za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vloži pri diplomatsko
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
35. člen
(dnevni delovni migranti)
(1) Dnevnim delovnim migrantom se lahko izda dovoljenje
za začasno prebivanje za dnevne delovne migrante.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne delovne
migrante se izda osebam iz prejšnjega odstavka za dobo dveh
let, če izpolnjujejo pogoje za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi zaposlitve ali dela in dokažejo, da so dnevni
delovni migranti.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena po preteku
dveh let še izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, organ,
ki izda dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne delovne
migrante, to obnovi, za enako obdobje veljavnosti.
36. člen
(združitev družine in pravica do celovitosti družine)
(1) Tujcu, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, in tujcu, ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje
in ima dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo
najmanj enega leta, se ob pogojih in v skladu s tem zakonom
prizna pravica do združitve, ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti družine z ožjimi družinskimi člani, ki so tujci. V enoletni
rok veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje se všteje tudi
čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji na podlagi potrdila o
vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja
za začasno prebivanje, ki po tem zakonu velja kot dovoljenje za
začasno prebivanje. Brez omejitev glede dolžine tujčevega prebivanja v Republiki Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja
lahko združuje ožje družinske člane tujec, ki ima dovoljenje za
začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela, in
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tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, če je to v interesu
Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči na podlogi mnenja pristojnega ministrstva.
(2) Prošnja za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje se vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(3) Za ožje družinske člane tujca se po tem zakonu štejejo:
– zakonec;
– mladoletni neporočeni otroci tujca;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca;
– starši mladoletnega tujca;
– polnoletni neporočeni otroci in starši tujca ali zakonca,
katere je tujec ali zakonec po zakonu države, katere državljan
je, dolžan preživljati.
(4) Izjemoma lahko pristojni organ, po prostem preudarku, za ožjega družinskega člana šteje tudi drugega sorodnika
tujca, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine v
Republiki Sloveniji. V primeru poligamne zakonske zveze se
dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine lahko izda in
podaljšuje le enemu zakoncu.
(5) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine se
izda in podaljšuje na prošnjo tujca iz prvega odstavka tega
člena, ki mora priložiti dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje tistih ožjih družinskih članov, ki nameravajo prebivati
v državi.
(6) Ožjemu družinskemu članu se lahko dovoljenje za
začasno prebivanje zaradi združitve družine podaljšuje tudi
v primeru, če ima tujec, s katerim se družinski član združuje,
izdano dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo, krajšo
od enega leta.
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve
družine se ožjemu družinskemu članu tujca, ki ima dovoljenje
za začasno prebivanje, izda z veljavnostjo, kot velja njegovo
dovoljenje, vendar ne dlje kot za eno leto, podaljšuje pa za
enako časovno obdobje, kot velja njegovo dovoljenje za začasno prebivanje, vendar ne dlje kot za dve leti. Dovoljenje
za začasno prebivanje se ožjemu družinskemu članu tujca, ki
ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, izda
z veljavnostjo enega leta, podaljšuje pa z veljavnostjo do dveh
let. Mladoletnim neporočenim otrokom tujca ali njegovega zakonca in staršem mladoletnega tujca se dovoljenje za začasno
prebivanje zaradi združitve družine ne more izdati ali podaljšati
za daljši čas od otrokove polnoletnosti.
(8) Ožjim družinskim članom tujca se, če izpolnjujejo z
zakonom določene pogoje, izda dovoljenje za prebivanje kot
nevezano dovoljenje.
(9) Pristojni organ lahko ožjemu družinskemu članu tujca
iz prvega odstavka tega člena podaljša dovoljenje za prebivanje tudi v primeru, če je tujec umrl ali če je zakonska skupnost
prenehala, vendar pa je v Republiki Sloveniji trajala najmanj
tri leta. Navedeno dovoljenje se lahko podaljša samo enkrat, z
veljavnostjo do enega leta.
37. člen
(rezidenti za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije,
njihovi družinski člani in tujci slovenskega rodu)
(1) Tujcu, ki ima v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas in želi v Republiki Sloveniji prebivati
zaradi zaposlitve ali dela, študija, opravljanja sezonskega dela,
čezmejnega opravljanja storitev kot napoteni delavec ali iz drugih upravičenih razlogov, se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje, če izpolnjuje pogoje, določene v tretjem odstavku
27. člena tega zakona, in pogoje, opredeljene v tem zakonu
pri posamezni vrsti dovoljenja za začasno prebivanje, ter če
ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 43. člena
tega zakona.
(2) Tujcu iz prejšnjega odstavka, razen tujcu, ki namerava
v Republiki Sloveniji prebivati zaradi opravljanja sezonskega
dela ali čezmejnega opravljanja storitev kot napoteni delavec,
ki se izvajajo za čas do enega leta, se ob pogojih in v skladu s
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tem zakonom prizna pravica do združitve, ohranitve in ponovne
pridobitve celovitosti družine z ožjimi družinskimi člani, ki so
tujci, če imajo v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas ali druge vrste dovoljenje za prebivanje in
če so s tujcem iz prejšnjega odstavka v državi članici Evropske
unije, kjer ima tujec status rezidenta za daljši čas, prebivali v
družinski skupnosti.
(3) Rezident za daljši čas in njegovi ožji družinski člani
iz prejšnjega odstavka lahko prebivajo na območju Republike
Slovenije brez dovoljenja za prebivanje tri mesece od dneva
vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če
je ta krajša. Če želijo na območju Republike Slovenije prebivati dlje, mora rezident za daljši čas zase in za ožje družinske
člane, pred pretekom dovoljenega prebivanja, pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji, na območju katerega prebivajo,
zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje lahko zase in za družinske
člane zaprosi tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo pri
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije
v državi članici Evropske unije, v kateri ima status rezidenta za
daljši čas. Če so prošnje vložene pri diplomatsko konzularnem
predstavništvu Republike Slovenije v tujini, lahko rezident za
daljši čas in njegovi ožji družinski člani iz prejšnjega odstavka
vstopijo v Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnjah, o
čemer morajo po prihodu obvestiti organ v Republiki Sloveniji,
pristojen za odločitev o prošnjah. O vloženi prošnji za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje pristojni organ v Republiki
Sloveniji ali diplomatsko konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
(4) Dovoljenje za začasno prebivanje se rezidentu za
daljši čas izda in podaljšuje za čas, ki je potreben za izpolnitev
namena bivanja in v skladu z veljavnostjo, opredeljeno v tem
zakonu pri posamezni vrsti dovoljenja za začasno prebivanje.
Ožjemu družinskemu članu se dovoljenje za začasno prebivanje izda in podaljšuje za enako časovno obdobje kot rezidentu
za daljši čas, vendar ne dlje kot za dve leti. Rezident za daljši
čas lahko prebiva v Republiki Sloveniji samo v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano dovoljenje za začasno
prebivanje.
(5) O izdanem dovoljenju za začasno ali stalno prebivanje, podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje, izdani
odločbi ali sklepu ter prisilni odstranitvi rezidenta za daljši čas
in njegovih ožjih družinskih članov mora ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, oziroma policija obvestiti pristojni organ
druge države članice Evropske unije, v kateri ima tujec status
rezidenta za daljši čas.
(6) Za ožje družinske člane rezidenta za daljši čas, ki imajo v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje,
vendar z njim v državi članici Evropske unije, v kateri ima status
rezidenta za daljši čas, niso prebivali v družinski skupnosti in za
njegove ožje družinske člane, ki v drugi državi članici Evropske
unije nimajo dovoljenja za prebivanje, se glede izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine uporablja ureditev
iz 36. člena tega zakona. Ta ureditev se uporablja tudi za ožje
družinske člane rezidenta za daljši čas, ki so njegovi ožji družinski člani postali zatem, ko je zapustil državo članico Evropske
unije, v kateri ima status rezidenta za daljši čas.
(7) Tujec slovenskega rodu ima v skladu s tem zakonom
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, če dokaže, da izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona.
38. člen
(otroci tujcev, rojeni v Republiki Sloveniji)
(1) Otrok tujca, rojen v Republiki Sloveniji, ki ne pridobi
slovenskega državljanstva, v prvih treh mesecih življenja ne
potrebuje dovoljenja za prebivanje.
(2) Pristojni državni organ otroku iz prejšnjega odstavka
po treh mesecih po uradni dolžnosti izda dovoljenje za prebivanje, ki velja oziroma se podaljšuje toliko časa, kolikor ima
dovoljenje ali se podaljšuje dovoljenje otrokovi materi ali otro-
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kovemu očetu oziroma skrbniku, kateremu je bil otrok zaupan
v vzgojo do dopolnjenega 18 leta starosti.
(3) Pristojni organ izda po uradni dolžnosti dovoljenje
za stalno prebivanje otroku iz prvega odstavka tega člena,
ob pogoju, da ima vsaj eden od staršev dovoljenje za stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma katerega skrbnik je
slovenski državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji.
38.a člen
(žrtve trgovine z ljudmi)
(1) Žrtvi trgovine z ljudmi, ki v Republiki Sloveniji prebiva
nezakonito, policija na njeno prošnjo ali po uradni dolžnosti
dovoli zadrževanje za čas treh mesecev, da se odloči, ali bo
sodelovala kot priča v kazenskem postopku trgovine z ljudmi. Iz
utemeljenih razlogov se ji lahko dovolitev zadrževanja podaljša
za čas do treh mesecev.
(2) Zadrževanje se lahko zavrne, če bi prebivanje žrtve
trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za
javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije
ali obstaja sum, da bo njeno prebivanje v državi povezano z
izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi
obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj ali če prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije,
oziroma z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko
ogrozile zdravje ljudi, in za katere je v skladu z zakonom, ki
ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe.
(3) V času dovoljenega zadrževanja ima žrtev trgovine z
ljudmi pravice, ki so po tem zakonu zagotovljene tujcem z dovoljenim začasnim zadrževanjem, in pravico do brezplačnega
prevajanja in tolmačenja. Policija in nevladne organizacije jo
morajo seznaniti z možnostjo in pogoji za pridobitev dovoljenja
za prebivanje.
(4) Žrtvi trgovine z ljudmi se, ne glede na druge pogoje,
določene v tem zakonu, za izdajo dovoljenja za prebivanje lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če je pripravljena sodelovati kot priča v kazenskem postopku, in bo njeno pričanje
pomembno, kar potrdi pristojni organ kazenskega pregona.
(5) Dovoljenje za začasno prebivanje se ne izda žrtvi
trgovine z ljudmi, če:
– niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja iz prejšnjega
odstavka;
– bi njeno prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njeno prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da prihaja z
območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne
zdravstvene organizacije, oziroma z območij, kjer razsajajo
nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi, in za katere
je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti
predpisane ukrepe;
– se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da ima samovoljno stike z osumljencem, obdolžencem ali obtožencem
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.
(6) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
mora žrtev trgovine z ljudmi vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred pretekom roka, do katerega ji je dovoljeno
zadrževanje v Republiki Sloveniji oziroma pred pretekom dovoljenega prebivanja, če v Republiki Sloveniji prebiva zakonito na
drugi podlagi. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ žrtvi
trgovine z ljudmi izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Žrtev trgovine z
ljudmi, ki nima sredstev za preživljanje, je v postopku izdaje
dovoljenja za začasno prebivanje oproščena plačila upravne
takse in plačila tiskovin.
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(7) Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z
ljudmi izda za predviden čas kazenskega postopka, vendar ne
manj kot za šest mesecev in ne več kot za eno leto. Dovoljenje
za začasno prebivanje se do konca kazenskega postopka in
ob izpolnjevanju pogojev iz tega člena lahko na prošnjo žrtve
trgovine z ljudmi podaljšuje z veljavnostjo do enega leta.
(8) Žrtvi trgovine z ljudmi, katere istovetnost ni sporna
in ki nima in si ne more pridobiti potnega lista svoje matične
države, se dovoljenje za prebivanje izda v obliki odločbe in se
ji po uradni dolžnosti izda osebna izkaznica za tujca.
(9) Žrtev trgovine z ljudmi, kateri je izdano dovoljenje za
začasno prebivanje in nima sredstev za preživljanje, ima pravico do nujnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom,
ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in
osnovne oskrbe, enako kot tujci, katerim je v Republiki Sloveniji
dovoljeno začasno zadrževanje. V času veljavnosti dovoljenja
za začasno prebivanje se žrtev trgovine z ljudmi lahko zaposli
ali opravlja delo v Republiki Sloveniji pod pogoji, določenimi v
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(10) Žrtvi trgovine z ljudmi se lahko izda nadaljnje dovoljenje za začasno prebivanje iz drugega namena prebivanja v
Republiki Sloveniji, če izpolnjuje pogoje za izdajo tega dovoljenja. Prošnja za izdajo nadaljnjega dovoljenja mora biti vložena
pred potekom veljavnosti prejšnjega dovoljenja.
39. člen
(črtan)
40. člen
(dovoljenje za prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov)
Tujcu, ki v skladu z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli ali običaji izkaže utemeljen razlog, zaradi
katerega je njegovo bivanje v Republiki Sloveniji upravičeno,
lahko pristojni organ izda dovoljenje za začasno prebivanje in
sicer za čas, za katerega je njegovo prebivanje v državi neobhodno potrebno, vendar ne dlje od enega leta.
41. člen
(dovoljenje za stalno prebivanje)
(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu,
ki pet let neprekinjeno prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi
dovoljenja za začasno prebivanje, ki izpolnjuje druge pogoje za
izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom, in če ni razlogov
za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 43. člena tega zakona. Pogoj
petletnega neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje je izpolnjen tudi, če
je bil tujec v tem obdobju odsoten iz Republike Slovenije in ni
imel izdanega dovoljenja za začasno prebivanje, če so bile
odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev in če skupaj
ne presegajo deset mesecev. Čas prebivanja tujca v Republiki
Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
študija in poklicnega usposabljanja se v obdobje za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje šteje polovično. Čas prebivanja
tujca v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi sezonskega dela, kot napoteni delavec ali
kot dnevni delovni migrant in čas prebivanja tujca v Republiki
Sloveniji kot osebe z začasno zaščito se ne všteje v obdobje
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.
(2) Tujcu, ki je slovenskega rodu, ali tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije,
se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi pred iztekom
roka iz prejšnjega odstavka. Ožjim družinskim članom tujca,
ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali
status begunca, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje
po dveh letih neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji
na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Pred potekom
roka iz prejšnjega odstavka se dovoljenje za stalno prebivanje
lahko izda tudi tujcu, kateremu je dovoljenje za stalno prebivanje prenehalo na podlagi šeste, sedme ali osme alinee drugega
odstavka 45. člena tega zakona, pod pogojem, da je v primeru
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prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje iz osme alinee drugega odstavka 45. člena tega zakona tujcu status rezidenta za
daljši čas v drugi državi članici Evropske unije prenehal.
(3) Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki je
bil v zadnjih treh letih obsojen na zaporne kazni, katerih skupna
dolžina presega eno leto. Čas, ki ga je tujec prebil na prestajanju kazni, se ne šteje v čas, potreben za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje.
(4) Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki
v Republiki Sloveniji prebiva pet let neprekinjeno na podlagi
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija ali poklicnega
usposabljanja, in tujcu, ki v času odločanja o prošnji za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji prebiva na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, poklicnega usposabljanja, sezonskega dela, kot napoteni delavec ali
kot dnevni delovni migrant.
42. člen
(pristojnost organov za izdajo dovoljenj)
(1) Dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji
izdaja in podaljšuje upravna enota, na območju katere namerava tujec prebivati, oziroma upravna enota, na območju katere
tujec prebiva. Dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela in dovoljenja za začasno prebivanje za
čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci lahko izdaja
in podaljšuje upravna enota, kjer je sedež delodajalca oziroma
kjer se opravlja dejavnost.
(2) Dovoljenja za stalno prebivanje izdaja upravna enota,
na območju katere tujec prebiva.
43. člen
(zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se tujcu
ne izda, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka
27. člena tega zakona;
– je tujcu prepovedan vstop v državo;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil Republike Slovenije;
– obstajajo resni razlogi za sum, da utegne pomeniti
nevarnost za javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v
državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal
pravnemu redu Republike Slovenije;
– je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno
ali predvsem z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje,
ali če se v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje ali izdaje dovoljenja za stalno prebivanje ugotovi, da ožji
družinski član dejansko ne živi v družinski skupnosti s tujcem,
kateremu ta zakon priznava pravico do združitve družine;
– se v postopku izdaje dovoljenja za prvo prebivanje ugotovi, da tujec dejansko že živi v Republiki Sloveniji;
– se v postopku izdaje dovoljenja za prvo prebivanje
ugotovi, da prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni
z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih
pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij,
kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi
in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni,
treba sprejeti predpisane ukrepe;
– se v postopku izdaje dovoljenja za prvo prebivanje
ugotovi, da je bila tujcu v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo
prošnje za izdajo dovoljenja zavrnjena izdaja vizuma zaradi
nevarnosti za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali zaradi suma, da bo njegovo prebivanje v
državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Pri zavrnitvi podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje družinskemu članu mora pristojni organ upoštevati
naravo in trdnost družinskega razmerja, dolžino njegovega
prebivanja v Republiki Sloveniji ter obstoj družinskih, kulturnih
in socialnih vezi z matično državo.
44. člen
(razveljavitev dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje pristojni organ, ki ga
je izdal, ali pristojni organ, na območju katerega tujec prebiva,
razveljavi, če:
– se naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja;
– naknadno nastopijo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja;
– je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja.
(2) Dovoljenje za stalno prebivanje pristojni organ, ki ga
je izdal, ali pristojni organ, na območju katerega tujec prebiva,
razveljavi, če je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji
istovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja.
(3) O razveljavitvi dovoljenja za prebivanje izda pristojni
organ odločbo, zoper katero se lahko tujec pritoži na ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, v osmih dneh po njeni vročitvi.
45. člen
(prenehanje dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje preneha, če:
– preteče njegova veljavnost ali, če je razveljavljeno;
– je tujcu odpovedano prebivanje;
– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna stranska kazen izgona tujca iz države ali, če je tujcu druga država
članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o izgonu,
zaradi katerega bo prisilno odstranjen iz Republike Slovenije;
– se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane
izjave o odreku dovoljenju za začasno prebivanje;
– tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– tujec pridobi dovoljenje za stalno prebivanje;
– tujec pred pretekom veljavnosti dovoljenja pridobi novo
dovoljenje za začasno prebivanje;
– tujec umre.
(2) Dovoljenje za stalno prebivanje preneha veljati, če:
– je dovoljenje razveljavljeno;
– je tujcu odpovedano prebivanje;
– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna stranska kazen izgona tujca iz države ali, če je tujcu druga država
članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o izgonu,
zaradi katerega bo prisilno odstranjen iz Republike Slovenije;
– se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane
izjave o odreku dovoljenju za stalno prebivanje;
– tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– se tujec izseli ali če ostane izven območja držav članic
Evropske unije neprekinjeno eno leto ali dlje, razen v primeru,
če je poslan na delo, študij ali zdravljenje;
– se tujec izseli ali ostane izven območja Republike Slovenije neprekinjeno šest let ali dlje, pri čemer občasna, kratkotrajna vračanja v Republiko Slovenijo za čas do treh mesecev
ne prekinejo navedenega obdobja;
– tujec v drugi državi članici Evropske unije pridobi status
rezidenta za daljši čas;
– tujec umre.
46. člen
(način izdaje, vsebina, razveljavitev in oblika dovoljenja
za prebivanje)
(1) Pristojni organ, ki izda tujcu dovoljenje za prebivanje,
to dovoljenje na razviden način vnese v tujčevo potno listino kot
nalepko ali kot samostojno listino ali izda kot odločbo.
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(2) Dovoljenje za prebivanje mora vsebovati fotografijo
osebe, ki ji je bilo dovoljenje izdano, in podatke o:
– vrsti dovoljenja,
– namenu, zaradi katerega se izda,
– roku veljavnosti,
– dovoljenjih in listinah, potrebnih za izdajo dovoljenja in
– priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva osebe, kateri je dovoljenje izdano.
(3) Pristojni organ v potni listini na razviden način označi
razveljavitev oziroma prenehanje dovoljenja za prebivanje.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše vsebino, obliko in način izdaje dovoljenja za prebivanje ter način
in označitev razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za
prebivanje.
V. POGLAVJE
ZAPUSTITEV DRŽAVE IN ODPOVED PREBIVANJA
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(2) V odločbi o odpovedi prebivanja iz prejšnjega odstavka se določi tudi rok, v katerem mora tujec zapustiti Republiko
Slovenijo in koliko časa mu je prepovedan ponovni vstop v
državo, pri čemer ta čas ne more biti krajši od enega leta in ne
daljši od pet let.
(3) Pri odločanju o odpovedi prebivanja organ iz prvega
odstavka tega člena upošteva dolžino prebivanja tujca v državi,
njegove osebne, družinske, gospodarske in druge vezi, ki ga
vežejo na Republiko Slovenijo in posledice, ki bi jih odpoved
prebivanja povzročila tujcu ali njegovi družini.
(4) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena se tujec
lahko pritoži v roku treh dni.
(5) Pri presoji, koliko časa je tujcu prepovedan prihod v
državo, organ, ki izda odločbo o odpovedi prebivanja, upošteva
vrsto in težo okoliščin, zaradi katerih je tujčevo prebivanje v
Republiki Sloveniji nezaželeno.
(6) Odločba o odpovedi prebivanja se vidno označi v
potni listini tujca. Način označitve predpiše minister, pristojen
za notranje zadeve.

47. člen
(nezakonito prebivanje)
(1) Tujec, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji,
mora državo zapustiti nemudoma oziroma v roku, ki mu je bil
postavljen.
(2) Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Republiki
Sloveniji, če:
– je nedovoljeno vstopil;
– mu je bil razveljavljen vizum ali je potekel rok za katerega je bil izdan ali prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju s
vstopnim naslovom oziroma mu je potekel čas, ko je na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma lahko v Republiki
Sloveniji;
– nima dovoljenja za prebivanje ali je dovoljenje prenehalo veljati.
(3) Tujec, ki je pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje
dovoljenja za prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja,
sme ostati v državi, dokler o njegovi prošnji ni odločeno, o
čemer se mu izda posebno potrdilo, ki velja kot dovoljenje za
začasno prebivanje, do odločitve o prošnji.
(4) Pri določanju roka, v katerem mora tujec zapustiti
državo, mora organ, ki izda odločbo, upoštevati čas, v katerem
tujec to lahko stori, pri čemer ta rok ne sme biti daljši od treh
mesecev.
48. člen
(odpoved prebivanja)
(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno
prebivanje, se lahko prebivanje odpove, če:
– je bil s pravnomočno sodbo obsojen zaradi kaznivega
dejanja na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh let;
– obstaja utemeljen sum, da bi lahko ogrožal varnost
države, javno varnost ali mir.
(2) Tujcu, ki sicer zakonito prebiva v Republiki Sloveniji,
se lahko, razen iz razlogov, določenih v prejšnjem odstavku,
prebivanje odpove, če:
– prebiva v nasprotju z namenom, zaradi katerega mu je
bilo dovoljenje izdano;
– ogroža javni red in mir;
– zavrača izpolnjevanje odločitev državnih organov;
– je bil obsojen za kaznivo dejanje na nepogojno zaporno
kazen, daljšo od treh mesecev;
– ostane brez sredstev za preživljanje in mu preživljanje
za čas prebivanja v Republiki Sloveniji ni kako drugače zagotovljeno.
49. člen
(odločba o odpovedi prebivanja)
(1) Odločbo o odpovedi prebivanja iz 48. člena tega zakona izda upravna enota, na območju katere tujec prebiva.

VI. POGLAVJE
PRISILNA ODSTRANITEV TUJCA
50. člen
(odstranitev tujca)
(1) Tujec, ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v
skladu s prvim odstavkom 47. člena tega zakona, se iz države
odstrani. Odstranitev je lahko prostovoljna ali prisilna.
(2) Prostovoljna odstranitev je odstranitev, pri kateri tujec
sodeluje s policijo. Pri prostovoljni odstranitvi tujca lahko policija sodeluje tudi z drugimi državnimi organi, mednarodnimi ali
nevladnimi organizacijami. Prostovoljna odstranitev tujca, ki mu
je izrečena stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca
iz države, ni mogoča.
(3) Tujec, ki mu je bila izrečena stranska kazen izgona tujca
iz države ali stranska sankcija izgona tujca iz države in tujca, ki
prostovoljno ne zapusti države, se iz države prisilno odstrani.
(4) Tujec se lahko prisilno odstrani iz države samo, če je
odločba, na podlagi katere je dolžan zapustiti državo, izvršljiva.
(5) Tujca, ki se ga mora v skladu z zakonom prisilno odstraniti iz države, policija privede do državne meje in ga napoti
čez mejo ali izroči organom te države.
(6) Policija privede do državne meje in napoti čez mejo in
izroči organom te države tudi tujca, ki se ga vrača na podlagi
mednarodnega sporazuma.
50.a člen
(priznavanje odločitev o izgonu)
(1) Policija prisilno odstrani iz države tudi tujca, ki zakonito prebiva na območju Republike Slovenije, zoper katerega
je druga država članica Evropske unije izrekla pravnomočno
odločitev o izgonu.
(2) Če ima tujec iz prejšnjega odstavka dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala druga država članica Evropske unije, se
mora policija pred prisilno odstranitvijo posvetovati s pristojnim
organom države, ki je dovoljenje za prebivanje izdal, in pristojnim organom države, ki je izrekel pravnomočno odločitev o
izgonu. V primeru, da tujcu, kljub izrečeni pravnomočni odločitvi
o izgonu, dovoljenje za prebivanje v drugi državi članici Evropske unije ne preneha, se tujca prisilno odstrani v to državo.
(3) Pred prisilno odstranitvijo lahko policija od države
članice Evropske unije, ki je izrekla pravnomočno odločitev o
izgonu, zahteva posredovanje dokumentacije, ki se nanaša
na odločitev o izgonu. Če zahtevana dokumentacija policiji ni
posredovana, tujca ni dolžna prisilno odstraniti.
(4) O izvršeni prisilni odstranitvi tujca mora policija obvestiti pristojni organ države članice Evropske unije, ki je izrekel
pravnomočno odločitev o izgonu.
(5) Država članica Evropske unije, ki je izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, je policiji dolžna povrniti stroške, na-
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stale s prisilno odstranitvijo, kadar državljan tretje države nima
zadostnih lastnih sredstev, v skladu z načinom, kot to določa
Odločba Sveta 2004/191/ES z dne 23. februarja 2004 o določitvi meril in praktičnih rešitev za izravnavo finančnih neskladij,
ki so posledica uporabe Direktive 2001/40/ES o medsebojnem
priznavanju odločb o izgonu državljanov tretjih držav (UL L št.
60 z dne 27. 2. 2004, str. 55).
(6) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je izrekel pravnomočno odločitev o izgonu tujca, ki zakonito prebiva na območju
druge države članice Evropske unije, mora na zahtevo pristojnega organa druge države članice, ki tujca prisilno odstranjuje, posredovati dokumentacijo, ki se nanaša na odločitev o izgonu.
(7) Določbe tega člena ne veljajo za državljana države
članice Evropske unije, njegove družinske člane in družinske
člane slovenskega državljana.
50.b člen
(pomoč drugi državi članici Evropske unije pri prisilnem
odstranjevanju tujca po zračni poti)
(1) Policija lahko, po predhodnem zaprosilu pristojnih
organov druge države članice Evropske unije, preko letališča v
Republiki Sloveniji, dovoli tranzit tujca, ki ga druga država članica Evropske unije prisilno odstranjuje po zračni poti. V primeru
dovolitve tranzita policija nudi ustrezne ukrepe pomoči.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, z navodilom
podrobneje predpiše izvajanje pomoči v primeru tranzita tujca,
ki se prisilno odstranjuje po zračni poti.
51. člen
(prepoved prisilne odstranitve tujca)
Prisilna odstranitev ali vrnitev tujca v državo, kjer bi bilo
njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi njegove rase,
vere, narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnega prepričanja, ali v državo, v kateri bi bil lahko izpostavljen mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali
kazni, ni dovoljena.
52. člen
(dovolitev zadrževanja)
(1) Zadrževanje po tem zakonu pomeni dovoljenje tujcu, ki
mu je bil določen rok za zapustitev države, oziroma tujcu, ki se ga
mora prisilno odstraniti, da začasno ostane v Republiki Sloveniji.
(2) Zadrževanje v Republiki Sloveniji se dovoli, če:
– bi bila prisilna odstranitev v nasprotju z 51. členom tega
zakona;
– odstranitev ni možna iz drugih razlogov.
(3) Dovoljenje za zadrževanje izda pristojni organ na
prošnjo tujca ali po uradni dolžnosti za dobo šestih mesecev;
dovoljenje se lahko znova podaljša, dokler trajajo razlogi iz
prejšnjega odstavka.
(4) Pristojni organ z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrževanje v Republiki Sloveniji, določi kraj prebivanja na določenem
naslovu.
(5) Obveznost tujca, da zapusti državo, z dovolitvijo zadrževanja ne preneha in se ne spremeni.
53. člen
(prenehanje dovolitve zadrževanja)
Dovolitev zadrževanja preneha takoj, ko prenehajo razlogi, ki preprečujejo prisilno odstranitev, ali če tujec pridobi dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi zakona ali
mednarodnega sporazuma.
54. člen
(črtan)
55. člen
(pravica tujca, ki mu je dovoljeno začasno zadrževanje)
Tujec, kateremu je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki Sloveniji, ima pravico do nujnega zdravstvenega varstva
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v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, osnovne oskrbe, šoloobvezni mladoletni tujci
pa tudi pravico do osnovnega šolstva.
56. člen
(omejitev gibanja tujca, ki mora zapustiti državo)
(1) Za tujca, ki ne zapusti države v določenem roku in
ga iz kakršnih koli razlogov ni mogoče takoj odstraniti, odredi
policija, do njegove odstranitve iz države, nastanitev v centru
za tujce (v nadaljnjem besedilu: center) ali izven centra, a ne
dalj kot za šest mesecev.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primerih, ko ni znana istovetnost tujca.
(3) Tujca iz prvega odstavka tega člena, ki ga zaradi
posebnih razlogov ali potreb ni mogoče nastaniti v centru, se
v soglasju s socialnovarstvenim zavodom, na stroške centra,
nastani v socialnovarstvenem zavodu ali zagotovi drugo ustrezno institucionalno varstvo.
57. člen
(strožji policijski nadzor)
(1) Zoper tujca iz 56. člena tega zakona se lahko v centru
odredi bivanje pod strožjim policijskim nadzorom.
(2) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom odredi policija s sklepom, če:
– obstaja sum, da se bo skušal tujec prisilni odstranitvi
izogniti, oziroma se je takemu ukrepu že izognil,
– to terjajo razlogi javnega reda, varnosti države ali mednarodnih odnosov.
Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom se odredi za
čas, ki je nujno potreben za njegovo odstranitev, vendar ne več
kot za šest mesecev.
(3) Strožji policijski nadzor pomeni omejitev svobode gibanja na prostore centra, v skladu s hišnim redom centra.
58. člen
(postopek v zvezi z omejitvijo gibanja)
(1) Nastanitev tujca v center ali izven centra in odreditev
bivanja pod strožjim policijskim nadzorom odredi policija s
sklepom, zoper katerega se lahko tujec pritoži ministru, pristojnemu za notranje zadeve, v roku osmih dni od prejema pisnega
odpravka sklepa.
(2) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
(3) O pritožbi odloči minister v osmih dneh. Zoper odločitev o pritožbi je dopusten upravni spor. O tožbi zoper nastanitev
tujca v centru in odreditev bivanja pod strožjim policijskim nadzorom mora upravno sodišče odločiti v osmih dneh.
(4) Če tujca iz objektivnih razlogov tudi po preteku šestih
mesecev ni mogoče odstraniti iz države, lahko policija:
– nastanitev v centru oziroma bivanje pod strožjim policijskim nadzorom podaljša za nadaljnjih šest mesecev, če je
realno pričakovati, da bo mogoče tujca v tem času odstraniti,
zlasti še, če je postopek za ugotavljanje istovetnosti še v teku,
če je v teku pridobivanje dokumentov za tujčevo odstranitev ali,
če podaljšanje terjajo varnostni razlogi;
– tujcu do odstranitve določi drug kraj bivanja izven centra, pri čemer mora tujec upoštevati pravila bivanja izven centra, sicer se ga lahko ponovno nastani v center.
(5) Policija lahko ukrepa skladno z drugo alineo prejšnjega odstavka tudi pred potekom šestih mesecev, če iz objektivnih razlogov v tem času realno ni mogoče pričakovati tujčeve
odstranitve iz države.
59. člen
(milejši ukrepi)
(1) Policija lahko kadar koli nadomesti obvezno nastanitev
tujca v centru z milejšimi ukrepi, če meni, da lahko tudi tako
uresniči svoj namen.
(2) Policija lahko, na podlagi prejšnjega odstavka, tujcu
dovoli bivanje izven centra, pri čemer mu lahko tudi določi kraj
bivanja.
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(3) V primeru ukrepa iz prejšnjega odstavka lahko policija
tujcu omeji gibanje samo na kraj prebivanja in mu določi obveznost rednega javljanja najbližji policijski postaji.
(4) Pogoje in postopek za ukrepe iz prvega odstavka tega
člena predpiše generalni direktor policije.
60. člen
(postopek z mladoletnimi tujci)
(1) Mladoletnega tujca brez spremstva staršev ali drugih
zakonitih zastopnikov, ki je nezakonito vstopil ali ki nezakonito
prebiva v Republiki Sloveniji, je treba takoj vrniti v državo, iz
katere je prišel, oziroma izročiti predstavnikom države, katere
državljan je. Če to ni mogoče, policija obvesti center za socialno delo, ki mora mladoletniku nemudoma postaviti skrbnika za posebni primer. Policija mladoletnega tujca začasno
nastani v centru, v posebnem oddelku za mladoletnike. Na
predlog skrbnika za posebni primer ali ob njegovem predhodnem soglasju, lahko policija mladoletniku določi tudi drugo,
primernejšo obliko nastanitve, če med postopkom oceni, da je
za mladoletnika koristnejša nastanitev pod nadzorom organa
socialnega varstva.
(2) Mladoletnik iz prejšnjega odstavka se ne sme vrniti
v matično državo ali v tretjo državo, ki ga je pripravljena
sprejeti, dokler mu tam ni zagotovljen primeren sprejem; v
nobenem primeru pa se mladoletnika brez spremstva ne sme
vračati v nasprotju s Konvencijo o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, spremenjeno s Protokoli št. 3, 5 in 8
ter dopolnjeno s Protokolom št. 2 ter njenimi protokoli št. 1,
4, 6, 7, 9, 10 in 11 (Uradni list RS-MP, št. 7/94), Evropsko
konvencijo o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Uradni list RS-MP, št.
1/94) ali Konvencijo o otrokovih pravicah (Uradni list RS-MP,
št. 9/92) in Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih
pravic (Uradni list RS-MP, št. 26/99). Do vrnitve v drugo državo se mladoletniku dovoli zadrževanje v skladu z določbami
tega zakona.
(3) Mladoletnega tujca policija praviloma nastani v centru
skupaj s starši oziroma zakonitim zastopnikom, razen če oceni,
da je zanj ustrezneje drugače.
(4) Strožji policijski nadzor se za mladoletnike, mlajše od
16 let, lahko odredi le izjemoma in to le skupaj s starši ali skupaj
z enim izmed njih. Zoper mladoletnega tujca brez spremstva ni
mogoče odrediti bivanja pod strožjim policijskim nadzorom.
61. člen
(prenehanje nastanitve v centru)
(1) Nastanitev tujca v centru preneha, ko prenehajo razlogi zanjo oziroma, ko je dosežen njen namen.
(2) Pristojni organ lahko z odločbo, s katero dovoli tujcu
zadrževanje v Republiki Sloveniji, namesto nastanitve v centru,
določi kraj prebivanja na določenem naslovu.
(3) Nastanitev v centru se lahko odpravi tudi na prošnjo
tujca, če policija ugotovi, da so podani pogoji za milejše ukrepe
po tem zakonu.
62. člen
(stroški prisilne odstranitve)
(1) Tujec iz prvega odstavka 56. člena tega zakona, ki
ima lastna sredstva, je dolžan sam nositi stroške svojega preživljanja in nastanitve ter stroške prisilne odstranitve do višine
lastnih sredstev.
(2) Če tujec nima sredstev, se stroški iz prejšnjega odstavka plačajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(3) Stroške iz prvega odstavka tega člena solidarno nosi
tudi oseba, ki je tujca pripeljala čez državno mejo na nedovoljen
način ali mu omogočila nezakonito zaposlitev ali opravljanje
dela ali omogočila nezakonito bivanje v Republiki Sloveniji, ter
fizična ali pravna oseba, ki je tujcu omogočila pridobitev vizuma
ali dovoljenja za prebivanje na podlagi dokumentacije, ki ni
izkazovala pravega namena vstopa tujca v državo.
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VII. POGLAVJE
POSTOPEK IN ORGANI
63. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
V postopkih po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem zakonom ni
drugače določeno.
64. člen
(organi)
(1) Diplomatsko konzularna predstavništva Republike
Slovenije v tujini in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve,
so pristojna za izdajo in razveljavitev vizumov.
(2) Za ukrepe in odločitve ter postopke v zvezi s prebivanjem tujcev v Republiki Sloveniji so na prvi stopnji pristojne
upravne enote, na območju katerih tujec prebiva ali namerava
prebivati, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Policija je pristojna za opravljanje mejne kontrole, za
zavrnitev tujca na meji, izdajo vizuma na meji, razveljavitev
vizuma, prisilno odstranitev tujca, dovolitev zadrževanja in za
druge ukrepe in odločitve v zvezi s tujci na meji ali v državi, ki jih
določa zakon, ter je prekrškovni organ za odločanje o prekrških
po tem zakonu.
(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, opravlja
upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na migracijsko
politiko, vstop, zapustitev in prebivanje tujcev v državi ter odloča o pritožbah zoper odločbe izdane na prvi stopnji in sprejema
ukrepe v zvezi s tujci, kadar je tako določeno z zakonom.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka sodeluje z drugimi ministrstvi,
organi in službami, tako da usmerja in usklajuje njihovo delo.
Zaradi zagotovitve povezanega in usklajenega opravljanja zadev iz prejšnjega odstavka, ki so skupnega pomena za več
ministrstev in zaradi enotnega in organiziranega sodelovanja in
usklajevanja, se pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve,
ustanovi skupno delovno telo.
65. člen
(pritožba in postopek na drugi stopnji)
(1) O pritožbah zoper odločbe in ukrepe, ki so jih na prvi
stopnji izdali organi iz drugega in tretjega odstavka 64. člena
tega zakona, odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(2) Pritožba zoper zavrnitev izdaje vizuma ni dovoljena,
razen v naslednjih primerih zavrnitve izdaje vizuma na diplomatsko konzularnem predstavništvu:
– tujcu, družinskemu članu državljana države članice
Evropske unije ali tujcu, družinskemu članu slovenskega državljana, ki prosi za izdajo vizuma zaradi združitve oziroma
ohranitve družine s slovenskim državljanom ali z državljanom
druge države članice Evropske unije;
– tujcu, ki prosi za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje
(vizum D ali vizum D+C).
O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Pritožba zoper razveljavitev vizuma ni dovoljena.
(3) Pritožba v zadevah izdaje dovoljenja za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji je dovoljena le v primerih, če tujec
uveljavlja svojo pravico do izdaje dovoljenja po 33., 36. in
37. členu tega zakona. V primerih, ko pritožba zoper zavrnitev
izdaje dovoljenja za prvo prebivanje ni dovoljena, pristojni organ zavrnitve ni dolžan obrazložiti.
65.a člen
(postopek v diplomatsko konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije v tujini)
(1) Prošnjo za izdajo vizuma vloži tujec praviloma osebno
na obrazcu, ki ga predpiše ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve.
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(2) Tujec mora k prošnji za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje priložiti vso dokumentacijo, ki jo zahteva diplomatsko
konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini. Če k
prošnji ni priložena vsa dokumentacija, je diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini ne sprejme.
Roki po določbah zakona, ki ureja upravni postopek, začnejo
teči potem, ko diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini sprejme popolno vlogo in jo posreduje
pristojni upravni enoti.
(3) V primeru, da upravna enota zahteva dopolnitev prošnje za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje, diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini o tem pošlje
poziv tujcu v pisni obliki, lahko pa ga pozove tudi po telefonu ali
ustno, če tujec pride v diplomatsko konzularno predstavništvo
v tujini.
(4) V diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike
Slovenije v tujini odloča o vizumu uradna oseba, ki jo pooblasti
minister, pristojen za zunanje zadeve. Uradna oseba presodi,
če je prošnja za izdajo vizuma dovolj dokumentirana oziroma
če so navedbe tujca dovolj argumentirane. Uradna oseba je pri
svoji odločitvi vezana na navodila ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve. Vizum se praviloma vroči osebno. Minister,
pristojen za zunanje zadeve, z navodilom natančneje predpiše
postopek izdaje vizuma.
(5) Diplomatsko konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini vroči tujcu dovoljenje za prvo prebivanje,
odločbo ali sklep osebno. K vročitvi tujca povabi na način, kot
ga določa tretji odstavek tega člena. Tujec ob vročitvi podpiše
vročilnico, ki jo diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije posreduje upravni enoti.
66. člen
(sodelovanje med organi)
(1) Organi, določeni v 64. členu tega zakona, so pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti dolžni medsebojno sodelovati,
si nuditi pravno pomoč ter brezplačno posredovati potrebne
osebne in druge podatke ter informacije za opravljanje pristojnosti po tem zakonu.
(2) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji morajo
v zadevah in vprašanjih, ki se nanašajo na vstop, prebivanje,
izstop tujcev, ter drugih zadevah in vprašanjih v zvezi s tujci
sodelovati s pristojnimi organi za tujce po tem zakonu, zlasti z
brezplačnim posredovanjem potrebnih osebnih in drugih podatkov ter informacij za opravljanje pristojnosti po tem zakonu.
(3) Tujec, zoper katerega je uveden kazenski postopek ali
postopek za prekršek, se lahko prisilno odstrani iz države samo
v soglasju z organom, ki je uvedel postopek zoper tujca.
(4) Podatki in informacije iz prvega in drugega odstavka
tega člena se posredujejo samo na podlagi pisne zahteve ali
zahteve poslane po predpisani elektronski poti pristojnega organa, kjer je navedena ustrezna pravna podlaga ter ustrezna
številka ali druga oznaka zadeve, katero organ obravnava.
67. člen
(obveznosti tujca v postopku)
(1) Tujec mora ves čas postopka sodelovati s pristojnimi
organi in se podrejati njihovim ukrepom. Tujec mora omogočiti
pristojnemu organu dostop do vseh razpoložljivih dokazov ter
predložiti vse listine in potrdila, ki jih ima in ki so lahko pomembna za postopek, ter se odzivati vabilom pristojnih organov. Pristojni organ lahko tujcu postavi primeren rok, v katerem mora
predložiti zahtevane listine, potrdila oziroma druge dokaze,
sicer jih ni dolžan upoštevati.
(2) Če je bil postopek po tem zakonu uveden na zahtevo ali prošnjo tujca in ga ni mogoče končati brez njegovega
sodelovanja, se njegov molk šteje za umik zahteve, če kljub
opozorilu pristojnega organa v postavljenem roku ne opravi
nobenega dejanja za nadaljevanje oziroma dokončanja postopka oziroma, če se iz opustitve teh dejanj da sklepati, da ni več
zainteresiran za nadaljevanje postopka.
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(3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za državljane
držav članic Evropske unije, njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov.
68. člen
(izvršljivost odločb)
Pritožba zoper sklep o nastanitvi v centru ali izven centra ter zoper sklep o strožjem policijskem nadzoru, ne zadrži
izvršbe.
69. člen
(odločanje)
(1) Pristojni organ v postopku odloča na podlagi dejstev
in okoliščin, znanih v Republiki Sloveniji, če je v posameznem
primeru potrebno, pa lahko tudi na podlagi dejstev in podatkov
organov Republike Slovenije v tujini.
(2) O prošnjah za izdajo dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja mora pristojni organ odločiti čimprej,
najpozneje pa v enem mesecu od prejema popolne prošnje.
Kadar mora pristojni organ zaradi ugotovitve obstoja razlogov
za zavrnitev izdaje dovoljenja ali potrdila izvesti poseben ugotovitveni postopek, mora o prošnji odločiti najpozneje v treh
mesecih.
70. člen
(dolžnost obveščanja)
(1) Državni in drugi organi in organizacije morajo brez
odlašanja obvestiti pristojni organ o tujcu, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, ali za katerega je podan razlog za
odpoved prebivanja.
(2) Državni organ, ki je uvedel kazenski postopek ali postopek za prekrške zoper tujca, ali organ, ki je podal predlog
za uvedbo takšnega postopka, mora brez odlašanja obvestiti
pristojni organ za tujce.
VIII. POGLAVJE
OBDELAVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV TER
IZKAZOVANJE ISTOVETNOSTI TUJCA
71. člen
(obdelava osebnih podatkov)
(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko, zaradi izvajanja tega in drugih zakonov in na njihovi podlagi
sprejetih predpisov v zvezi s tujci, obdelujejo osebne podatke
o prizadetih tujcih.
(2) Organi iz prejšnjega odstavka lahko obdelujejo osebne
podatke o tujcu, ki jih pridobijo tudi brez sodelovanja prizadetega tujca pri drugih organih in organizacijah ter pri drugih
organih, če je to:
– v interesu prizadetega tujca in je ta za to dal svoje
soglasje;
– z zakonom dovoljeno;
– potrebno za preverjanje podatkov za prizadetega tujca.
(3) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo
s podatki, ki se nanašajo na tujce iz prvega odstavka tega
člena, so dolžni te podatke posredovati pristojnim organom na
njihovo zahtevo.
(4) Obdelava osebnih podatkov iz prvega, drugega in
tretjega odstavka tega člena mora biti v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
72. člen
(pravice tujca v zvezi z osebnimi podatki)
Poleg pravic, ki jih ima tujec glede varstva osebnih podatkov na podlagi zakona in drugih predpisov, ima pravico, da
preveri osebne podatke, vnesene v dovoljenje za prebivanje
ali vizum, in pravico zahtevati njihovo spremembo ali izbris, če
je to potrebno.
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73. člen
(ugotavljanje istovetnosti tujca)
Policija lahko tudi proti volji tujca ugotavlja njegovo istovetnost, če:
– je v centru;
– mu je bilo odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji
ali izrečena prepoved vstopa v državo;
– obstaja sum, da zanj, pod drugim imenom, še vedno
velja prepoved vstopa v Republiko Slovenijo;
– se mu namerava izdati potni list za tujca ali druga listina
za tujca;
– svoje istovetnosti ne more izkazati oziroma dokazati;
– je to potrebno zaradi ugotovitve državljanstva;
– je skušal vstopiti ali je vstopil v državo s ponarejeno
oziroma tujo potno listino in
– obstajajo drugi razlogi, določeni z zakonom.
74. člen
(osebno ime)
(1) Tujec mora med prebivanjem na območju Republike
Slovenije uporabljati osebno ime, ki ga ima po predpisih svoje
države, če v zakonu ali mednarodni pogodbi ni drugače določeno.
(2) Če osebno ime, vpisano v izpisku iz rojstne matične
knjige, ni identično z osebnim imenom, vpisanim v potni listini
tujca, se v uradnih evidencah, ki se vodijo v Republiki Sloveniji,
vpiše osebno ime, kot je vpisano v potni listini tujca.
75. člen
(izkazovanje istovetnosti tujca)
(1) Tujec dokazuje svojo istovetnost s tujo potno listino,
osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino, ki je v državi tujca
predpisana in s katero lahko dokazuje istovetnost, s potno listino za tujca, z osebno izkaznico za tujca ali z drugo javno listino,
ki jo je izdal državni organ, v kateri je fotografija, na podlagi
katere je mogoče ugotoviti njegovo istovetnost.
(2) Na zahtevo policista mora tujec izkazati svojo istovetnost na način, določen v prejšnjem odstavku.
(3) Na zahtevo policista mora tujec pokazati tudi dovoljenje, s katerim dokazuje zakonitost vstopa in prebivanja v
Republiki Sloveniji.
(4) Tujec svoje listine iz prvega odstavka tega člena ne
sme posoditi drugi osebi ali uporabiti tuje listine kot svoje.
(5) Pogrešanje, izgubo, tatvino in drugo odtujitev potne
listine oziroma druge listine iz prvega odstavka tega člena,
razen potnega lista za tujca, mora tujec prijaviti policiji takoj
oziroma najkasneje v 24 urah, ko je to ugotovil. Policija izda
tujcu o tem potrdilo.
(6) Tujec, ki v tujini izgubi potno listino oziroma drugo
listino, ki jo je izdal pristojni organ Republike Slovenije, razen
potnega lista za tujca, mora to takoj naznaniti najbližjemu organu Republike Slovenije v tujini, pristojnemu za diplomatsko
konzularne zadeve.
IX. POGLAVJE
POTNE IN DRUGE LISTINE TER DOVOLJENJA
76. člen
(izdaja potnih in drugih listin)
(1) Tujcu, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki
Sloveniji, se lahko izda potni list za tujca, če:
– je oseba brez državljanstva;
– nima in si ne more preskrbeti veljavne potne listine
svoje matične države.
(2) Potni list za tujca se lahko izda tudi drugemu tujcu, ki
nima veljavne potne listine, če so za to upravičeni razlogi.
(3) Vlogo za izdajo potnega lista za tujca vloži tujec osebno pri upravni enoti. Vlogo lahko vloži tujec, ki je dopolnil 18 let,
in tudi tujec, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo.
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77. člen
(potne listine za mladoletnike)
Za izdajo potne listine za tujca, mlajšega od 18 let, oziroma tujca, ki ni poslovno sposoben, zaprosi njegov zakoniti
zastopnik.
78. člen
(veljavnost potnih listin za tujce)
(1) Potni list za tujca se lahko izda z veljavnostjo do dveh
let, razen če:
– tujec zaprosi za potni list s krajšim trajanjem veljavnosti,
ali
– če je za namen, zaradi katerega je bil izdan, zadosten
tudi krajši čas veljavnosti.
(2) Potni list za tujca, ki je v državi, izda upravna enota,
za tujca, ki je v tujini, pa pooblaščeno diplomatsko konzularno
predstavništvo Republike Slovenije v tujini.
(3) Potni list za tujca velja za vse države, razen državo,
katere državljan je tujec. Potni list za tujca se lahko izda tudi z
veljavnostjo samo za določene države.
79. člen
(zavrnitev izdaje potnega lista za tujca in njegov odvzem)
(1) Potni list za tujca se ne izda tujcu:
– zoper katerega teče kazenski postopek, če to zahteva
pristojno sodišče;
– ki mu je bila izrečena nepogojna kazen zapora, dokler
kazni ne prestane;
– če ni poravnal preživninskih obveznosti iz zakonske zveze ali razmerja med starši in otroki do upravičencev, ki stalno
prebivajo v Republiki Sloveniji in to zahteva pristojni organ;
– če ni poravnal davčnih obveznosti in to zahteva pristojni
organ.
(2) Tujcu se potni list za tujca odvzame, če:
– se naknadno ugotovijo ali nastanejo razlogi iz prejšnjega odstavka;
– v njem manjka fotografija ali če ni več mogoče ugotoviti
tujčeve istovetnosti;
– je potni list ponarejen, nepopoln ali drugače poškodovan.
(3) Potni list za tujca se odvzame z odločbo, zoper katero
se tujec lahko pritoži v roku treh dni. Pritožba ne zadrži izvršitve
odločbe.
(4) Tujec mora potni list za tujca vrniti, če pridobi državljanstvo Republike Slovenije ali, če pridobi potni list države,
katere državljan je, oziroma, katere državljan postane, ali, če
preneha, oziroma se mu razveljavi dovoljenje za prebivanje.
79.a člen
(pogrešitev potnega lista za tujca)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju: pogrešitev) potnega lista za tujca v Republiki Sloveniji mora tujec
takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v osmih dneh, naznaniti
upravni enoti, ki je potni list izdala, če je potni list izdalo diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini,
pa upravni enoti, na območju katere tujec prebiva.
(2) Pogrešitev potnega lista za tujca v tujini mora tujec
takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v osmih dneh, naznaniti
najbližjemu diplomatsko konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini, ki o pogrešitvi obvesti organ, ki je potni
list za tujca izdal.
(3) V naznanitvi pogrešitve mora tujec navesti tudi resnične podatke o okoliščinah pogrešitve potnega lista za tujca.
80. člen
(osebna izkaznica za tujca)
(1) Osebno izkaznico izda upravna enota tujcu, ki ima
dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in je dopolnil 18 let. Za izdajo osebne izkaznice mora tujec zaprositi v
30 dneh od pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje.
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(2) Osebna izkaznica se lahko izda tudi tujcu, ki ima
dovoljenje za začasno prebivanje, če to zahteva, ali v skladu s
šestim odstavkom 27. člena tega zakona.
(3) Osebna izkaznica se lahko izda tudi tujcu, ki ima dovoljenje za prebivanje, ki je dopolnil 15 let starosti, če to zahteva.
Tujcu, mlajšemu od 18 let, se lahko izda osebna izkaznica z
veljavnostjo največ pet let.
(4) Osebna izkaznica za tujca, ki ima dovoljenje za stalno
prebivanje, se izda z veljavnostjo desetih let, za tujca, ki ima
dovoljenje za začasno prebivanje, pa z veljavnostjo, ki jo ima dovoljenje za začasno prebivanje, vendar ne več kot za eno leto.
(5) Osebna izkaznica za tujca se odvzame, če:
– predčasno preneha veljati dovoljenje za prebivanje v
Republiki Sloveniji;
– mu je odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji;
– mu je izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali
varnostni ukrep prisilne odstranitve tujca iz države;
– v njej manjka fotografija ali če ni več mogoče ugotoviti
tujčeve istovetnosti;
– je ponarejena, nepopolna, poškodovana ali je iz drugih
razlogov postala neuporabna.
(6) Tujec mora osebno izkaznico za tujca vrniti pristojnemu organu, če:
– pridobi državljanstvo Republike Slovenije ali
– se izseli z območja Republike Slovenije.
80.a člen
(način izdaje, vsebina in oblika dovoljenja za prebivanje
za državljane Švicarske konfederacije
in njihove družinske člane)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano državljanu
Švicarske konfederacije in njegovemu družinskemu članu na
podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, na eni strani, ter Švicarsko konfederacijo, na
drugi, o prostem pretoku oseb (UL L št. 114 z dne 30. 4. 2002,
str. 6) in dovoljenje za stalno prebivanje, izdano državljanu
Švicarske konfederacije in njegovemu družinskemu članu, se
izda v obliki izkaznice.
(2) Dovoljenje za prebivanje iz prejšnjega odstavka mora
vsebovati fotografijo osebe, kateri je izdano, in podatke o:
– vrsti dovoljenja;
– roku veljavnosti in
– priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva osebe, kateri je dovoljenje izdano.
(3) Način izdaje, vsebino in obliko dovoljenja za prebivanje ter način označitve prenehanja predpiše minister, pristojen
za notranje zadeve.
81. člen
(izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji)
Osebam, ki jim je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki Sloveniji, policija lahko izda izkaznico o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji. Obliko in vsebino izkaznice ter
postopek izdaje se opredeli v podzakonskem aktu.
81.a člen
Osebne podatke iz 89. in 90. člena tega zakona sme
uporabljati pooblaščeno podjetje ali organ za izdelavo potnega
lista za tujca ali osebne izkaznice za tujca za potrebe vpisa
podatkov na obrazec potnega lista za tujca in osebne izkaznice
za tujca in jih mora v 30 dneh po uporabi uničiti.
X. POGLAVJE
INTEGRACIJA TUJCEV
82. člen
(pomoč pri integraciji tujcev)
(1) Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev
tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje,
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v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Pri tem zlasti:
– organizira tečaje slovenskega jezika za tujce;
– organizira tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje tujcev;
– zagotavlja informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo
vključevanje v slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic in
dolžnosti, možnosti osebnega razvoja in razvoja v družbi;
– seznanja tujce s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo;
– organizira skupne prireditve s slovenskimi državljani za
spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja.
(2) Državni in drugi organi, organizacije in združenja
sodelujejo zlasti:
– s pristojnimi organi glede hitrejšega vključevanja tujcev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike
Slovenije;
– z mednarodnimi organizacijami glede vprašanj migracije in integracije tujcev.
(3) Državni in drugi organi, organizacije in združenja z
vsem svojim delovanjem zagotavljajo zaščito pred kakršno koli
diskriminacijo na podlagi rasnega, verskega, nacionalnega,
etničnega ali drugega razlikovanja tujcev.
(4) Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim
določi načine za zagotavljanje in uresničevanje pogojev za
integracijo tujcev.
XI. POGLAVJE
PRIJAVA IN ODJAVA PREBIVALIŠČA
83. člen
(prijava in odjava prebivališča tujca)
Tujec, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, mora pristojnemu organu prijaviti svoje stalno ali začasno
prebivališče.
84. člen
(prenehal veljati)
XII. POGLAVJE
EVIDENCE
85. člen
(vrste evidenc)
(1) Zaradi zagotovitve podatkov o stanju, gibanju tujcev in
odločanju o pravicah in dolžnostih tujcev po tem zakonu ter o
listinah, ki so jim bile izdane, se vodijo evidence o:
– dovoljenjih za začasno prebivanje,
– dovoljenjih za stalno prebivanje,
– tujcih s prijavljenim začasnim prebivališčem,
– tujcih s prijavljenim stalnim prebivališčem,
– vizumih,
– potnih listih za tujce,
– osebnih izkaznicah za tujce in izkaznicah o dovolitvi
zadrževanja,
– tujcih, nastanjenih v centru,
– izrečenih kaznih izgona tujca iz države,
– varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države,
– izrečenih ukrepih odpovedi prebivanja tujcu,
– zadržkih za izdajo potnega lista tujcu,
– tujcih, ki jim je odrejen strožji policijski nadzor,
– tujcih, ki jim je določeno bivanje izven centra,
– tujcih, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo,
– (prenehala veljati),
– garantnih pismih,
– udeležbi tujcev na tečajih slovenskega jezika,
– udeležbi tujcev na tečajih seznanjanja s slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo.
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(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravlja
evidence iz sedme, osme, devete, desete, trinajste in štirinajste alinee prejšnjega odstavka ter evidenco iz enajste alinee
prejšnjega odstavka, kadar je tujcu odpovedano stalno prebivanje, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi ostale evidence
iz prejšnjega odstavka.
(3) Pristojni organ upravlja evidence iz prve, druge, tretje,
četrte, pete, šeste, sedme in dvanajste alinee prvega odstavka
tega člena ter evidenco iz enajste alinee prvega odstavka tega
člena, kadar je tujcu odpovedano prebivanje po 48. členu tega
zakona, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi ostale evidence
iz prvega odstavka tega člena.
(4) Organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno
mejo, upravlja evidenco iz pete in petnajste alinee prvega
odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi
ostale evidence iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, oziroma organ
Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev, upravlja evidence iz pete, šeste in sedemnajste
alinee prvega odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko
uporablja tudi ostale evidence iz prvega odstavka tega člena.
(6) Organi iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega
člena morajo podatke iz 90., 91., 92., 93., 94. in 95. člena tega
zakona posredovati ministrstvu, ki upravlja centralne evidence.
Organ, ki ima računalniško opremo povezano z računalnikom
ministrstva izvaja dolžnost posredovanja tako, da vodi podatke
na računalniku ministrstva.
(7) V evidenci iz pete alinee prvega odstavka tega člena
upravlja pristojni organ poleg podatkov iz prvega in drugega
odstavka 88. člena tega zakona tudi podatke iz zadnje alinee
prvega odstavka 21. člena tega zakona.
(8) V evidenci iz šeste alinee prvega odstavka tega člena
upravlja pristojni organ podatke iz prvega in drugega odstavka
89. člena tega zakona.
(9) V evidenci iz sedme alinee prvega odstavka tega
člena upravlja pristojni organ podatke iz prvega in drugega
odstavka 90. člena tega zakona.
(10) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravlja
evidenci iz osemnajste in devetnajste alinee prvega odstavka
tega člena. Pristojni organ lahko podatke iz evidence o udeležbi tujcev na tečajih slovenskega jezika uporablja v postopkih
pridobitve državljanstva Republike Slovenije.
86. člen
(podatki za izdajo dovoljenja za prebivanje)
(1) Tujec je dolžan v prošnji za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje dati pristojnemu organu naslednje
podatke:
1. EMŠO, če mu je določena;
2. priimek in ime;
3. priimek pred sklenitvijo zakonske zveze;
4. spol;
5. rojstni datum (dan, mesec, leto);
6. rojstni kraj (država, kraj);
7. državljanstvo;
8. zakonski stan;
9. poklic;
10. zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali
v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka);
11. sedanje začasno oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka);
12. datum vstopa na območje Republike Slovenije;
13. razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji;
14. način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje;
15. vrsto in številko potnega lista oziroma druge listine, na
podlagi katere je prestopil državno mejo, datum in kraj izdaje
ter njeno veljavnost;
16. datum vložitve zahtevka.
(2) Tujec je dolžan prošnji za izdajo dovoljenja za začasno
ali stalno prebivanje priložiti fotografijo predpisane velikosti, ki
kaže pravo podobo tujca.
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(3) Pristojni organ vodi podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena v evidenci iz prve oziroma druge alinee prvega
odstavka 85. člena tega zakona. V evidenci o dovoljenjih za prebivanje vodi pristojni organ tudi podatek o številki in datumu izdaje ter dokončnosti odločbe in veljavnosti dovoljenja za začasno
prebivanje ter podatek o prenehanju dovoljenja za prebivanje.
87. člen
(prenehal veljati)
88. člen
(podatki za izdajo vizuma)
(1) Tujec je v vlogi za izdajo vizuma dolžan dati pristojnemu organu naslednje podatke:
1. EMŠO, če mu je določen;
2. priimek in ime;
3. priimek ob rojstvu;
4. rojstni datum (dan, mesec, leto) in kraj rojstva (država,
kraj);
5. spol;
6. državljanstvo;
7. državljanstvo ob rojstvu;
8. zakonski stan;
9. priimek in ime matere in očeta;
10. podatke o potnem listu (vrsta potnega lista, številka
potnega lista, organ, ki je potni list izdal, datum izdaje potnega
lista, veljavnost potnega lista);
11. poklic;
12. priimek in ime zakonca;
13. priimek zakonca ob rojstvu;
14. datum in kraj rojstva zakonca;
15. priimek, ime in datum rojstva otrok;
16. osebne podatke o državljanu države članice Evropske
unije, kadar je tujec njegov družinski član (priimek in ime, rojstni
datum, številka potnega lista ali osebne izkaznice, sorodstveno
razmerje z državljanom države članice Evropske unije);
17. naslov bivanja v tujini in telefonsko številko.
(2) Tujec je dolžan vlogi za izdajo vizuma priložiti fotografijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo tujca.
(3) V evidenci vizumov vodi organ podatke iz prvega in
drugega odstavka tega člena ter podatke o kraju bivanja tujca v
Republiki Sloveniji. V evidenci vizumov vodi organ tudi podatke
o številki vloge, kraju in datumu vložitve vloge, vrsti, datumu izdaje, veljavnosti in serijski številki vizuma, datumu razveljavitve
oziroma datumu zavrnitve vizuma.
(4) Osebni podatki, ki se vodijo v evidenci vizumov, se
lahko obdelujejo za naslednje namene:
– odločanje o izdaji vizuma v postopku izdaje vizuma;
– odločanje o izpolnjevanju pogojev za vstop v državo;
– preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov;
– odločanje v azilnem postopku;
– preprečevanje organiziranega kriminala, ilegalnih migracij in trgovine z belim blagom;
– zagotavljanje nacionalne varnosti.
(5) V evidenci garantnih pisem vodi organ podatke o priimku in imenu garanta, datumu rojstva garanta, državljanstvu
garanta, naslovu stalnega oziroma začasnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, telefonski številki garanta, finančnih sredstvih garanta, lastništvu ali najemu nepremičnine garanta ter
podatke iz kazenske evidence za garanta. Kadar je garant
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, se v evidenci garantnih pisem vodijo podatki o firmi oziroma imenu,
sedežu in telefonski številki pravne osebe ali samostojnega
podjetnika posameznika, imenih in priimkih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev.
89. člen
(podatki za izdajo potnega lista za tujca)
(1) Tujec mora k vlogi za izdajo potnega lista za tujca
(evidenca iz šeste alinee prvega odstavka 85. člena tega zako-
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na) pristojnemu organu oziroma organu Republike Slovenije v
tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev, posredovati podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke
prvega odstavka 86. člena tega zakona ter priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta pravo podobo tujca.
(2) V evidenci potnih listov za tujca vodi organ podatke
o številki in datumu izdaje odločbe oziroma vrsti potnega lista,
registrski in serijski številki potnega lista, veljavnosti in datumu
izdaje potnega lista, podobi obraza imetnika potnega lista, zapisani kot biometrični podatek, ter podatke o ukradenih oziroma
pogrešanih potnih listih.
(3) Potni list za tujca vsebuje tudi pomnilniški medij, na
katerem je podoba obraza imetnika, shranjena kot biometrični
podatek.
(4) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa in odkrivanja ukradenih oziroma pogrešanih potnih listov za tujca, se
o ukradenih oziroma pogrešanih potnih listih za tujca podatki o
pristojnem organu, ki je potni list izdal, datumu izdaje, veljavnosti, registrski in serijski številki potnega lista ter datumu prijave
pogrešitve potnega lista javno objavijo na enotnem državnem
portalu e-uprava.
90. člen
(podatki za izdajo osebne izkaznice za tujca)
(1) Tujec mora v vlogi za izdajo osebne izkaznice za tujca
(evidenca iz sedme alinee prvega odstavka 85. člena tega
zakona) pristojnemu organu dati podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 11. in 16. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona
ter priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta pravo
podobo tujca.
(2) V evidenci osebnih izkaznic za tujca vodi organ podatke o številki in datumu izdaje odločbe oziroma registrski in
serijski številki osebne izkaznice, veljavnosti, datumu izdaje in
podaljšanja osebne izkaznice za tujca ter podatke o ukradenih
oziroma pogrešanih osebnih izkaznicah.
91. člen
(podatki v evidencah)
(1) Evidence o izrečenih kaznih izgona tujca iz države
(evidenca iz devete alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona), o varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države (evidenca iz desete alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) in
o ukrepih odpovedi prebivanja tujcu (evidenca iz enajste alinee
prvega odstavka 85. člena tega zakona) vsebujejo podatke iz
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. in 16. točke prvega odstavka
86. člena tega zakona, čas trajanja izrečenega ukrepa, organ,
ki je ukrep izrekel, in številko ter datum izdaje in pravnomočnosti odločbe oziroma dokončnosti odločbe, kadar gre za odpoved prebivanja.
(2) V evidenci so vsebovani tudi podatki o roku, v katerem
mora tujec zapustiti državo.
(3) Evidenca o prisilno odstranjenih tujcih vsebuje podatke
iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. in 16. točke prvega odstavka
86. člena tega zakona, razlog, datum in državo odstranitve.
(4) Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca
(evidenca iz dvanajste alinee prvega odstavka 85. člena tega
zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. in
16. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona ter podatke
o vrsti zadržka, o organu, ki je predlagal zadržek, trajanju in
zakonski podlagi.
(5) Evidenca iz petnajste alinee 85. člena tega zakona
vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 16. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona, razloge in datum ter uro zavrnitve ter organ mejne kontrole, ki je zavrnil vstop tujca.
(6) Evidenca o udeležbi tujcev na tečajih slovenskega jezika (evidenca iz osemnajste alinee prvega odstavka 85. člena
tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 11. točke
prvega odstavka 86. člena tega zakona, o vrsti tečaja, v katerega je bil tujec uvrščen, udeležbi na tečaju in opravljenem
preizkusu.
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(7) Evidenca o udeležbi tujcev na tečajih seznanjanja s
slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo (evidenca
iz devetnajste alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona)
vsebuje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 11. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona, o udeležbi na tečaju in o opravljenem preizkusu.
92. člen
(temeljni podatki iz evidenc)
(1) Podatki iz evidenc o izdanih dovoljenjih za začasno
prebivanje oziroma o izdanih vizumih se hranijo dve leti po
poteku veljavnosti dovoljenja oziroma vizuma in se nato arhivirajo.
(2) Podatki iz evidenc o izdanih dovoljenjih za stalno
prebivanje in tisti podatki, ki so po drugem odstavku 86. člena
tega zakona vezani na dovoljenje za stalno prebivanje, se
hranijo 50 let od prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje,
nato se arhivirajo.
(3) Podatki iz evidenc o izrečenih kaznih izgona tujca
iz države, varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države, o
odpovedih prebivanja in prisilno odstranjenih tujcih se hranijo še pet let po izteku roka, za katerega je bila izrečena
kazen ali ukrep, oziroma po odstranitvi tujca iz Republike
Slovenije.
(4) Podatki iz evidenc o potnih listih za tujce in o zadržkih
za izdajo potnega lista tujcu se hranijo pet let od poteka veljavnosti potnega lista oziroma od dokončnosti odločbe, nato
se arhivirajo.
(5) Podatki iz evidenc o udeležbi tujcev na tečajih slovenskega jezika in o udeležbi na tečajih seznanjanja s slovensko
kulturo, zgodovino in ustavno ureditvijo se hranijo pet let po
končanem tečaju, nato se arhivirajo.
93. člen
(uporaba podatkov iz evidenc)
(1) Osebni podatki iz evidenc iz 85. člena tega zakona
se lahko uporabljajo le pri izvrševanju z zakonom določenih
nalog. Podoba obraza imetnika potnega lista za tujca, shranjena kot biometrični podatek iz 89. člena tega zakona, se
lahko uporablja le za preverjanje verodostojnosti potnega lista
in istovetnosti imetnika potnega lista pri prehajanju državnih
meja.
(2) Na zahtevo posameznikov, državnih organov, pravnih
oseb, podjetnikov, drugih organov in organizacij ter skupnosti
jim morajo organi, pristojni za upravljanje evidenc, dati podatke
iz evidence iz 85. člena tega zakona, če so do njihove uporabe
upravičeni na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika,
na katerega se ti podatki nanašajo.
(3) Uporabniki osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka
ne smejo posredovati osebnih podatkov drugim uporabnikom in
jih smejo uporabljati samo za namene, za katere so jih dobili.
(4) Osebne podatke iz evidenc iz 85. člena tega zakona,
ki so nujno potrebni za ugotavljanje istovetnosti tujca oziroma
zaradi nadzora nad pravilnostjo ali zakonitostjo postopkov,
lahko organi, pristojni za upravljanje evidenc, ob pogoju vzajemnosti in z namenom nadzora nad pravilnostjo in zakonitostjo
postopkov, posredujejo drugim državam, ki niso države članice
Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– da gre za posredovanje pristojnemu organu tuje države ali pristojnemu organu lokalne samoupravne skupnosti,
ki izvršuje določene upravne naloge, ki niso v neskladju z
nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki iz njihovih
evidenc;
– da se prejemnik podatkov zaveže, da bo dobljene podatke obdeloval samo za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
– da posredovanje in nadaljnja obdelava podatkov ne
posegata v upravičen interes posameznika, na katerega se
osebni podatki nanašajo.
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XII.A POGLAVJE
VSTOP IN PREBIVANJE DRŽAVLJANOV DRŽAV ČLANIC
EVROPSKE UNIJE IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV
TER DRUŽINSKIH ČLANOV SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV
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– študij ali druge oblike izobraževanja;
– drugi razlogi.
(4) Za izdajo potrdila o prijavi prebivanja je pristojna
upravna enota, na območju katere državljan EU prebiva.

93.a člen

93.d člen

(uporaba)

(prijava prebivanja državljana EU zaradi zaposlitve ali dela)

(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za državljane držav članic Evropske unije, njihove družinske člane in družinske
člane slovenskih državljanov. Druge določbe tega zakona se
za njih uporabljajo le, če so za njih ugodnejše ali če ta zakon
tako določa.
(2) Državljan države članice Evropske unije po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: državljan EU) je tujec z državljanstvom druge države članice Evropske unije.
(3) Določbe tega zakona, ki se uporabljajo za državljane
držav članic Evropske unije, se uporabljajo tudi za državljane
držav članic Evropskega gospodarskega prostora.

(1) Državljanu EU, ki se namerava zaposliti ali delati v
Republiki Sloveniji, oziroma državljanu EU, ki je zaposlen ali
ki opravlja delo v Republiki Sloveniji, se lahko izda potrdilo o
prijavi prebivanja, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– potrdilo delodajalca, da ga bo zaposlil, oziroma dokazilo
o zaposlitvi ali opravljanju dela, kadar je že zaposlen ali že
opravlja delo;
– veljavno delovno dovoljenje, kadar tako določa zakon,
ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(2) Prijava prebivanja zaradi zaposlitve ali dela državljanu
EU ne preneha, če:
– mu je zaposlitev prenehala zaradi začasne nezmožnosti
za delo zaradi bolezni ali nezgode;
– je brez lastne krivde ostal brez zaposlitve, ki je v Republiki Sloveniji trajala najmanj eno leto, in je prijavljen kot
iskalec zaposlitve, o čemer izda potrdilo pristojni organ za
zaposlovanje;
– se vključi v poklicno usposabljanje.
(3) Če je državljan EU po prenehanju dela na podlagi
pogodbe o zaposlitvi, sklenjeni za določen čas, krajši od enega
leta, prijavljen kot brezposelna oseba ali če je v prvih dvanajstih
mesecih dela v Republiki Sloveniji brez lastne krivde ostal brez
zaposlitve in je prijavljen kot iskalec zaposlitve, mu prijava prebivanja preneha šest mesecev po prenehanju zaposlitve, če ne
izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila iz drugega razloga.
(4) Določbe tega člena veljajo tudi za državljana EU, ki
v Republiki Sloveniji opravlja sezonsko delo, in za državljana
EU, ki je v delovnem razmerju pri delodajalcu iz druge države
članice Evropske unije in v Republiki Sloveniji izvaja dela na
podlagi pogodbe med tujim izvajalcem in naročnikom iz Republike Slovenije, kateri mora poleg dokazil iz prvega odstavka
tega člena imeti tudi dokazilo o napotitvi na delo v Republiko
Slovenijo zaradi izvedbe del po pogodbi med tujim izvajalcem
in domačim naročnikom.

93.b člen
(vstop državljanov EU v Republiko Slovenijo)
(1) Državljan EU za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebuje dovoljenja za vstop, to je vizuma ali dovoljenja za
prebivanje.
(2) Državljan EU lahko vstopi v Republiko Slovenijo z
veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom ne glede
na razlog oziroma namen, zaradi katerega želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji. Republiko Slovenijo lahko zapusti z
veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom.
(3) Državljanu EU se vstop zavrne, če:
– nima veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega
lista;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z
možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih
pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij,
kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi
in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni,
treba sprejeti predpisane ukrepe.
(4) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole v
skladu z navodilom, ki ga glede obstoja razlogov iz prejšnjega
odstavka izda minister, pristojen za notranje zadeve.
(5) Zoper zavrnitev vstopa se lahko državljan EU pritoži v
osmih dneh. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve.
93.c člen
(prijava prebivanja)
(1) Državljan EU, ki pride v Republiko Slovenijo z veljavno
osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom, lahko prebiva na
območju Republike Slovenije brez prijave prebivanja tri mesece
od dneva vstopa v državo. Če želi na območju Republike Slovenije prebivati dlje kot tri mesece, mora pred pretekom trimesečnega dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, na območju
katere prebiva, prijaviti prebivanje.
(2) O vloženi prošnji za izdajo potrdila o prijavi prebivanja
upravna enota državljanu EU izda potrdilo, ki mu dovoljuje
prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
(3) Razlogi, zaradi katerih se državljanu EU lahko izda
potrdilo o prijavi prebivanja, so:
– zaposlitev ali delo;
– samozaposlitev;
– izvajanje storitev;

93.e člen
(prijava prebivanja državljana EU, ki opravlja delo
kot samozaposlena oseba ali izvaja storitve)
Državljanu EU, ki v Republiki Sloveniji opravlja delo kot
samozaposlena oseba ali izvaja storitve, se lahko izda potrdilo
o prijavi prebivanja, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– dokazilo, da gre za samozaposleno osebo oziroma za
izvajalca storitve;
– veljavno delovno dovoljenje, kadar tako določa zakon,
ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
93.f člen
(prijava prebivanja državljana EU zaradi študija)
Državljanu EU, ki želi študirati v Republiki Sloveniji oziroma se v Republiki Sloveniji izobraževati, se lahko izda potrdilo
o prijavi prebivanja, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– dokazilo o sprejemu na študij ali drugo obliko izobraževanja, ki ga izda izobraževalna ustanova, oziroma potrdilo
državnega organa, pristojnega za izvajanje mednarodnega
ali bilateralnega sporazuma, ali potrdilo, ki ga izda od države
pooblaščena organizacija, ki je odgovorna za izvajanje določenega programa;
– zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v
višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v
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Republiki Sloveniji, pri čemer kot dokaz o zagotovljenih zadostnih sredstvih zadošča študentova izjava;
– ustrezno zdravstveno zavarovanje.
93.g člen
(prijava prebivanja državljana EU iz drugih razlogov)
(1) Državljanu EU, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji
iz drugih razlogov, se lahko izda potrdilo o prijavi prebivanja,
če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v
višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v
Republiki Sloveniji;
– ustrezno zdravstveno zavarovanje.
(2) S pogodbo, s katero državljanu EU druga fizična ali
pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko
državljan EU dokazuje največ polovico zadostnih sredstev za
preživljanje, v celoti pa le v primeru, če želi v Republiki Sloveniji
prebivati zaradi združitve družine z državljanom EU ali slovenskim državljanom. Pogodba mora biti sklenjena v Republiki
Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.
93.h člen
(zavrnitev izdaje potrdila
o prijavi prebivanja za državljana EU)
če:

(1) Potrdilo o prijavi prebivanja se državljanu EU ne izda,

– ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila, opredeljenih pri
posameznih razlogih, zaradi katerih se potrdilo izda;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– se v postopku izdaje prvega potrdila ugotovi, da prihaja
z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne
zdravstvene organizacije, oziroma z območij, kjer razsajajo
nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za katere
je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti
predpisane ukrepe;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– se ugotovi, da v Republiki Sloveniji dela v nasprotju s
predpisi, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo ali
v nasprotju s predpisi o preprečevanju zaposlovanja in dela
na črno.
(2) Če upravna enota oceni, da je za ugotavljanje razloga
iz druge alinee prvega odstavka tega člena potrebno pridobiti
podatke o kaznovanosti državljana EU v drugi državi članici,
mora te podatke pridobiti sama.
93.i člen
(dovoljen čas prebivanja na podlagi potrdila o prijavi
prebivanja in obnova potrdila)
(1) Državljanu EU, ki izpolnjuje pogoje po tem zakonu za
izdajo potrdila, upravna enota izda potrdilo o prijavi prebivanja
z veljavnostjo pet let oziroma za čas nameravanega prebivanja
v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od petih let.
(2) Na prošnjo državljana EU lahko upravna enota, na območju katere državljan EU prebiva, potrdilo o prijavi prebivanja
obnovi za enako časovno obdobje, kot se izda, če državljan EU
izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila.
(3) O vloženi prošnji za obnovo potrdila upravna enota
državljanu EU izda potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji do dokončne odločitve o prošnji.
(4) Državljan EU lahko v Republiki Sloveniji prebiva v
času dovoljenega prebivanja.
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93.j člen
(dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU)
(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda državljanu EU, ki v Republiki Sloveniji prebiva neprekinjeno pet let na
podlagi potrdila o prijavi prebivanja in če ne obstaja utemeljen
sum, da bi lahko njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose
Republike Slovenije, ali ne obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih
nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj.
(2) Pogoj petletnega neprekinjenega prebivanja iz prejšnjega odstavka je izpolnjen tudi, če je bil državljan EU v tem
obdobju odsoten iz Republike Slovenije:
– za največ šest mesecev na leto;
– enkrat do največ dvanajst zaporednih mesecev iz pomembnih razlogov, kot so nosečnost, rojstvo otroka, resna
bolezen, študij, poklicno usposabljanje, napotitev na delo v
drugo državo;
– zaradi služenja vojaškega roka.
(3) Pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena se
lahko dovoljenje za stalno prebivanje izda državljanu EU:
– ki je slovenskega rodu;
– katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu
Republike Slovenije;
– ki je kot zaposlena ali samozaposlena oseba v Republiki
Sloveniji prenehal z delom in je po predpisih Republike Slovenije upravičen do prejemanja starostne pokojnine;
– ki je bil v Republiki Sloveniji zadnjih dvanajst mesecev
zaposlen in se je predčasno upokojil, če v Republiki Sloveniji
neprekinjeno prebiva več kot tri leta na podlagi potrdila o prijavi
prebivanja;
– ki je bil v Republiki Sloveniji zaposlen ali je opravljal dela
kot samozaposlena oseba in je prenehal z delom zaradi trajne
nezmožnosti za delo, če v Republiki Sloveniji neprekinjeno
prebiva več kot dve leti na podlagi potrdila o prijavi prebivanja,
kadar pa je trajna nezmožnost za delo posledica nezgode pri
delu ali poklicne bolezni in je v Republiki Sloveniji upravičen do
invalidske pokojnine, dolžina prebivanja ni pogoj;
– ki se kot zaposlena ali samozaposlena oseba po treh
letih nepretrgane zaposlitve ali opravljanja dela kot samozaposlena oseba in neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji
na podlagi potrdila o prijavi prebivanja zaposli v drugi državi
članici Evropske unije in se vsak dan ali vsaj enkrat tedensko
vrača v Republiko Slovenijo;
– ki je družinski član slovenskega državljana ali družinski
član državljana EU ali tujca, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, če v Republiki Sloveniji najmanj dve leti
neprekinjeno prebiva na podlagi potrdila o prijavi prebivanja.
(4) Državljanu EU iz tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka, katerega zakonec, s katerim skupaj prebivata v
Republiki Sloveniji, je imel državljanstvo Republike Slovenije,
ki mu je prenehalo po sklenitvi zakonske zveze, se dovoljenje
za stalno prebivanje lahko izda ne glede na dolžino prebivanja
in zaposlitve v Republiki Sloveniji.
(5) Za sprejem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno prebivanje državljanu EU je pristojna upravna enota, na območju
katere državljan EU prebiva.
(6) Dovoljenje za stalno prebivanje se državljanu EU izda
za neomejeno časovno obdobje.
93.k člen
(družinski člani državljana EU
in družinski člani slovenskega državljana)
(1) Družinski člani državljana EU in družinski člani slovenskega državljana (v nadaljnjem besedilu: družinski član)
po tem zakonu so:
– zakonec;
– neporočeni otroci do dopolnjenega 21 leta starosti;
– neporočeni otroci zakonca do dopolnjenega 21 leta
starosti;
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– neporočeni otroci, starejši od 21 let, in starši, katere je
državljan EU ali slovenski državljan po zakonu države, katere
državljan je, dolžan preživljati;
– neporočeni otroci, starejši od 21 let, in starši zakonca,
ki jih je zakonec državljana EU ali slovenskega državljana po
zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati;
– starši državljana EU in slovenskega državljana do njegovega 21 leta starosti.
Izjemoma lahko pristojni organ, po prostem preudarku, za družinskega člana šteje tudi drugega sorodnika, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji.
(2) Družinski član, ki je državljan države članice Evropske
unije, lahko vstopi v Republiko Slovenijo z veljavno osebno
izkaznico ali veljavnim potnim listom in za vstop ne potrebuje
dovoljenja za vstop ne glede na namen prebivanja v Republiki
Sloveniji.
(3) Družinski član, ki ni državljan države članice Evropske
unije, lahko zaradi združitve družine z državljanom EU ali slovenskim državljanom vstopi v Republiko Slovenijo z veljavnim
potnim listom, v katerem je vizum, razen če je državljan države,
s katero je Republika Slovenija ukinila vizume, ali z veljavnim
potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, izdanim s strani
druge države članice Evropske unije, razen če z mednarodno
pogodbo ni določeno drugače.
(4) Družinskemu članu se vstop zavrne, če:
– nima ustreznega dokumenta oziroma dovoljenja iz drugega ali tretjega odstavka tega člena;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive oziroma kužne bolezni, in nima dokazila o vakcinaciji;
– prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z
možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih
pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij,
kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi
in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni,
treba sprejeti predpisane ukrepe.
(5) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole v
skladu z navodilom, ki ga glede obstoja razlogov iz prejšnjega
odstavka izda minister, pristojen za notranje zadeve.
(6) Zoper zavrnitev vstopa se lahko družinski član pritoži v
osmih dneh. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve.
(7) Družinski član, ki je v Republiko Slovenijo vstopil na
podlagi veljavne osebne izkaznice, potnega lista ali potnega
lista in dovoljenja za prebivanje, izdanega s strani druge države
članice Evropske unije, lahko prebiva na območju Republike
Slovenije brez dovoljenja za prebivanje tri mesece od dneva
vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če
je ta krajša, družinski član, ki je v Republiko Slovenijo vstopil z
vizumom za vstop, pa do poteka veljavnosti vizuma.
(8) Če želi družinski član, ki ni državljan države članice
Evropske unije, zaradi združitve oziroma ohranitve družine z
državljanom EU ali slovenskim državljanom na območju Republike Slovenije prebivati dlje, kot je dovoljeno po prejšnjem
odstavku, mora pred pretekom dovoljenega prebivanja on sam
oziroma njegov zakoniti zastopnik ali državljan EU oziroma
slovenski državljan pri upravni enoti, na območju katere družinski član prebiva, zaprositi za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje za družinskega člana državljana EU.
(9) O vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje upravna enota družinskemu članu izda potrdilo,
ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, do dokončne
odločitve o prošnji.
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93.l člen
(dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu
članu, ki ni državljan EU, lahko izda, če:
– je družinski član državljana EU, ki v Republiki Sloveniji
prebiva na podlagi izdanega potrdila o prijavi prebivanja, ali
slovenskega državljana, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno
prebivališče;
– ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– ima zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje,
mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
– je v Republiko Slovenijo vstopil v skladu z določbami
tega zakona;
– se ne ugotovi, da je bila zakonska zveza sklenjena
izključno ali predvsem z namenom pridobitve dovoljenja za
prebivanje;
– niso podani razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz
druge, tretje, četrte ali pete alinee prvega odstavka 93.h člena
tega zakona.
(2) Če se zagotovljena sredstva za preživljanje iz prejšnjega odstavka dokazujejo s pogodbo, s katero družinskemu članu
ali državljanu EU oziroma slovenskemu državljanu, ki je družinskega člana dolžan preživljati, druga fizična ali pravna oseba
izplačuje določen znesek za preživljanje, mora biti pogodba
sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega
notarskega zapisa. Z navedeno pogodbo lahko družinski član
v celoti dokaže zagotovljena sredstva za preživljanje.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu izda z enako veljavnostjo, kot je izdano potrdilo o prijavi prebivanja državljanu EU, družinskemu članu slovenskega državljana pa z veljavnostjo pet let. Neporočenim otrokom mlajšim
od 21 let in staršem državljana EU ali slovenskega državljana,
ki je mlajši od 21 let, se dovoljenje za začasno prebivanje za
družinskega člana ne more izdati za daljši čas od otrokovega
dopolnjenega 21. leta starosti. Za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje za družinskega člana je pristojna upravna enota, na
območju katere družinski član prebiva.
(4) Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano družinskemu članu, se vroči družinskemu članu osebno oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.
(5) Družinskemu članu, ki ima dovoljenje za začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji, se lahko dovoljenje podaljša
pod enakimi pogoji, kot se izda. Za podaljšanje dovoljenja je
potrebno zaprositi pred pretekom dovoljenja pri upravni enoti,
na območju katere družinski član prebiva.
(6) O vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno
prebivanje upravna enota družinskemu članu izda potrdilo, ki
velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
93.m člen
(ohranitev dovoljenja za začasno prebivanje
za družinskega člana)
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano družinskemu članu v primeru smrti državljana EU ali slovenskega
državljana, s katerim je družinski član v Republiki Sloveniji
prebival najmanj eno leto, ostane v veljavi, če ima družinski
član zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno
zdravstveno zavarovanje.
(2) Zaradi razveze ali razveljavitve zakonske zveze dovoljenje za začasno prebivanje, izdano zakoncu državljana EU ali
slovenskega državljana, ki ima zagotovljena zadostna sredstva
za preživljanje in ustrezno zdravstveno zavarovanje, ostane v
veljavi v naslednjih primerih:
– če je zakonska zveza trajala najmanj tri leta, od tega
eno leto v Republiki Sloveniji;
– zaradi izvrševanja roditeljske pravice nad otroki državljana EU ali slovenskega državljana, ki so mu dani v varstvo
in vzgojo;
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– zaradi izvrševanja roditeljske pravice nad otroki, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in so bili dani v varstvo in vzgojo
drugemu roditelju;
– če je bil v času trajanja zakonske zveze žrtev družinskega nasilja.
(3) V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena se
lahko družinskemu članu, ki ima veljavno osebno izkaznico ali
veljavni potni list, zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje
in ustrezno zdravstveno zavarovanje in če ne obstajajo razlogi za
zavrnitev izdaje dovoljenja iz druge, četrte ali pete alinee prvega
odstavka 93.h člena tega zakona, dovoljenje za začasno prebivanje podaljša z veljavnostjo pet let oziroma za čas nameravanega
prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od petih let.
93.n člen
(dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana,
ki ni državljan EU)
(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda družinskemu članu, ki ni državljan EU, če v Republiki Sloveniji
prebiva neprekinjeno pet let na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje in izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje.
(2) Družinskemu članu državljana EU, ki ima dovoljenje
za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, in družinskemu članu
slovenskega državljana se lahko dovoljenje za stalno prebivanje izda po dveh letih neprekinjenega prebivanja v Republiki
Sloveniji, na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.
(3) Družinskemu članu iz 93.m člena tega zakona se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje, če v Republiki Sloveniji
prebiva neprekinjeno pet let na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje, če ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni
list, zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje in ustrezno
zdravstveno zavarovanje in če ne obstajajo razlogi za zavrnitev
izdaje dovoljenja iz druge, četrte ali pete alinee prvega odstavka 93.h člena tega zakona.
(4) Če je državljan EU umrl v času, ko je v Republiki
Sloveniji prebival na podlagi potrdila o prijavi prebivanja in
ko je bil v Republiki Sloveniji zaposlen ali je opravljal delo kot
samozaposlena oseba, vendar še ni pridobil dovoljenja za
stalno prebivanje, se njegovim družinskim članom lahko izda
dovoljenje za stalno prebivanje pred iztekom roka iz prvega
odstavka tega člena, če:
– je državljan EU kot zaposlena ali samozaposlena oseba
v Republiki Sloveniji prebival na podlagi potrdila o prijavi prebivanja neprekinjeno dve leti pred smrtjo;
– je smrt državljana EU posledica nezgode pri delu ali
poklicne bolezni, ne glede na dolžino njegovega prebivanja v
Republiki Sloveniji.
(5) Zakoncu državljana EU, kateremu je državljanstvo
Republike Slovenije prenehalo po sklenitvi zakonske zveze
z državljanom EU in je v Republiki Sloveniji prebival skupaj
z njim, se v primeru smrti državljana EU dovoljenje za stalno
prebivanje lahko izda pred potekom roka iz prvega odstavka
tega člena, če je državljan EU v Republiki Sloveniji prebival na
podlagi potrdila o prijavi prebivanja in je bil v Republiki Sloveniji
zaposlen ali samozaposlen, ne glede na dolžino prebivanja
državljana EU v Republiki Sloveniji.
(6) Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana lahko zaprosi državljan EU oziroma slovenski
državljan ali družinski član oziroma njegov zakoniti zastopnik.
(7) Za sprejem prošnje in izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje za družinskega člana je pristojna upravna enota, na
območju katere družinski član prebiva.
(8) Dovoljenje za stalno prebivanje se družinskemu članu
izda za neomejeno časovno obdobje.
93.o člen
(pritožba)
(1) Zoper sklep, s katerim je postopek končan, in zoper
odločbo upravne enote, izdane v zadevi izdaje potrdila o prijavi
prebivanja ali dovoljenja za prebivanje državljanu EU ali družinskemu članu, je dovoljena pritožba.
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(2) O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
93.p člen
(razveljavitev dovoljenja
za začasno prebivanje družinskemu članu)
(1) Družinskemu članu se dovoljenje za začasno prebivanje lahko razveljavi, če:
– se naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja;
– naknadno nastopijo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje razveljavi upravna
enota, ki ga je izdala, ali upravna enota, na območju katere
družinski član prebiva.
(3) Zoper odločbo o razveljavitvi dovoljenja je dovoljena
pritožba na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba
zadrži izvršitev.
93.r člen
(prenehanje dovoljenja
za začasno prebivanje družinskemu članu)
Dovoljenje za začasno prebivanje družinskemu članu
preneha, če:
– poteče njegova veljavnost ali če je razveljavljeno;
– mu je odpovedano prebivanje;
– mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgon
tujca iz države;
– se dovoljenju odpove;
– pridobi dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo
Republike Slovenije;
– je v času veljavnosti dovoljenja odsoten iz Republike
Slovenije več kot šest mesecev na leto;
– je v času veljavnosti dovoljenja iz Republike Slovenije
enkrat odsoten več kot dvanajst zaporednih mesecev, razen če
je bil odsoten iz pomembnih razlogov, kot so nosečnost, rojstvo
otroka, resna bolezen, študij, poklicno usposabljanje, napotitev
na delo v drugo državo ali zaradi služenja vojaškega roka;
– pred pretekom veljavnosti dovoljenja pridobi novo dovoljenje za začasno prebivanje;
– umre.
93.s člen
(prenehanje prijave prebivanja državljana EU)
(1) Državljanu EU, ki ima potrdilo o prijavi prebivanja v
Republiki Sloveniji, prijava prebivanja preneha, če:
– se naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrnitev izdaje potrdila;
– ne izpolnjuje več pogojev za izdajo potrdila iz istega ali
drugega razloga, zaradi katerega je bilo potrdilo izdano;
– se pravici do prebivanja odpove.
(2) O prenehanju prijave prebivanja odloča upravna enota, ki je izdala potrdilo o prijavi prebivanja, ali upravna enota,
na območju katere državljan EU prebiva.
(3) O prenehanju prijave prebivanja iz prvega odstavka tega
člena se izda odločba, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba zadrži izvršitev.
(4) Državljanu EU prijava prebivanja preneha tudi, če:
– mu je odpovedano prebivanje;
– mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgon
tujca iz države;
– pridobi dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo
Republike Slovenije;
– umre.
93.t člen
(prenehanje dovoljenja za stalno prebivanje)
Državljanu EU ali družinskemu članu dovoljenje za stalno
prebivanje preneha, če:
– se izseli ali ostane izven območja Republike Slovenije
neprekinjeno več kot dve leti;
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– mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgon
tujca iz države;
– mu je odpovedano prebivanje;
– pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– se dovoljenju odpove;
– umre;
– je namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti
ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril okoliščine, ki
so pomembne za izdajo dovoljenja, ali če se ugotovi, da je bila
zakonska zveza sklenjena izključno ali predvsem z namenom
pridobitve dovoljenja za prebivanje.
93.u člen
(odpoved prebivanja)
(1) Državljanu EU in družinskemu članu, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, se lahko prebivanje odpove, če obstaja utemeljen sum, da bi lahko ogrožal javni red, nacionalno
varnost države ali njeno ustavno ureditev.
(2) Glede izdaje odločbe o odpovedi prebivanja in postopka se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o odpovedi
prebivanja tujcu.
(3) Državljan EU in družinski član, kateremu je bilo prebivanje odpovedano in prepovedan ponoven vstop v Republiko
Slovenijo za čas, daljši od treh let, lahko po treh letih od dokončnosti odločbe o odpovedi prebivanja pri upravni enoti, ki
je odpovedala prebivanje, vloži prošnjo za skrajšanje roka, v
katerem mu je prepovedan ponoven vstop v Republiko Slovenijo. Prošnji mora predložiti dokaze o pomembni spremembi
okoliščin, na podlagi katerih je bila izdana odločba o odpovedi
prebivanja. Zoper odločbo upravne enote o skrajšanju roka je
dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Do pozitivne odločitve o prošnji za skrajšanje roka državljan EU
ali družinski član ne sme vstopiti v Republiko Slovenijo.
93.v člen
(način izdaje, vsebina in oblika potrdila o prijavi prebivanja,
dovoljenja za prebivanje, označitev prenehanja ter plačilo
takse)
(1) Potrdilo o prijavi prebivanja za državljana EU, dovoljenje za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana
in dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU se izda v
obliki izkaznice.
(2) Potrdilo o prijavi prebivanja in dovoljenje za prebivanje
iz prejšnjega odstavka mora vsebovati fotografijo osebe, kateri
je izdano, in podatke:
– o vrsti dovoljenja;
– o roku veljavnosti in
– priimek in ime, državljanstvo, spol in datum rojstva osebe, kateri je potrdilo ali dovoljenje izdano.
(3) Način izdaje, vsebino in obliko potrdila o prijavi prebivanja in dovoljenja za prebivanje ter način označitve prenehanja predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) V postopku izdaje potrdila o prijavi prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU in dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za njegovega družinskega člana se
plača upravna taksa v višini, kot se po zakonu, ki ureja plačevanje upravnih taks, plača v postopku izdaje osebne izkaznice za
državljana Republike Slovenije z veljavnostjo desetih let.
(5) Podjetje ali organ, pooblaščen za izdelavo izkaznice iz
prvega odstavka tega člena, sme osebne podatke iz drugega
odstavka tega člena uporabljati za potrebe vpisa podatkov na
obrazec potrdila ali dovoljenja in jih mora v 30 dneh po uporabi
uničiti.
93.z člen
(prisilna odstranitev)
(1) Državljan EU in družinski član, ki ne zapusti Republike
Slovenije prostovoljno, se iz države prisilno odstrani, če:
– mu je izrečena pravnomočna stranska kazen izgona
tujca iz države;
– mu je odpovedano prebivanje;
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– mu je zavrnjena izdaja potrdila o prijavi prebivanja ali
dovoljenja za prebivanje zaradi nevarnosti za javni red, varnost države ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali
obstoja suma, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z
izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi
obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– mu je zavrnjena izdaja prvega potrdila o prijavi prebivanja ali prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
nevarnosti za javno zdravje iz tretje alinee prvega odstavka
93.h člena tega zakona.
(2) Glede postopka prisilne odstranitve se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o prisilni odstranitvi tujca.
93.aa člen
(evidence)
Evidence o izdanih potrdilih o prijavi prebivanja in dovoljenjih za prebivanje, izdanih državljanom EU in družinskim
članom, se vodijo v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo
vodenje evidenc.
93.ab člen
(prijava prebivališča)
(1) Državljan EU, kateremu je izdano potrdilo o prijavi
prebivanja, in družinski član, kateremu je izdano dovoljenje za
začasno prebivanje, mora v Republiki Sloveniji prijaviti začasno
prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Državljan EU, kateremu je izdano dovoljenje za stalno
prebivanje in družinski član, kateremu je izdano dovoljenje za
stalno prebivanje, mora v Republiki Sloveniji prijaviti stalno
prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
93.ac člen
(izkazovanje istovetnosti)
Glede izkazovanja istovetnosti državljana EU in družinskega
člana ter dokazovanja pravice do vstopa in prebivanja v Republiki
Sloveniji se smiselno uporabljajo določbe 75. člena tega zakona.
XIII. POGLAVJE
KAZENSKE DOLOČBE
94. člen
(prenehal veljati)
95. člen
(1) Z globo od 3.500 do 6.200 eurov za vsakega pripeljanega tujca se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki pri opravljanju svoje dejavnosti pripelje tujca na državno mejo ali ozemlje Republike Slovenije po
kopenski, zračni ali vodni poti brez ustrezne listine in vstopnega
dovoljenja, če to dovoljenje kot državljan določene države potrebuje (prvi odstavek 24. člena).
(2) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za vsakega pripeljanega tujca kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za vsakega tujca
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
zanj ne zagotovi nastanitve oziroma ne krije stroškov bivanja
ali vrnitve v matično državo, za kar je dal jamstvo z garantnim
pismom ali če zanj ne krije stroškov nastanitve v centru za tujce ali v azilnem domu ali stroškov odstranitve iz države (drugi
odstavek 19.b člena).
(4) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
96. člen
Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če:
1. nima veljavne potne listine (7. člen);
2. nima dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo (8. člen);
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3. ne zapusti države ali območja držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija
1985 v roku, za katerega mu je prebivanje dovoljeno (13. člen);
4. uporablja osebno ime v nasprotju z zakonom
(74. člen);
5. ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potne oziroma druge listine (peti odstavek 75. člena);
6. posodi svojo potno oziroma drugo listino drugi osebi ali
uporabi tuje listine kot svoje (četrti odstavek 75. člena);
7. ne naznani pogrešitve potnega lista za tujca (prvi in
drugi odstavek 79.a člena);
8. ne zaprosi za izdajo osebne izkaznice za tujca (prvi
odstavek 80. člena).
97. člen
Z globo 400 eurov se takoj na kraju prekrška kaznuje
tujec, če:
1. poskusi zapustiti državo v nasprotju z 12. členom tega
zakona;
2. nemudoma ne zapusti države, ko mu je vizum razveljavljen (četrti odstavek 22. člena);
3. na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja, s katerim
dokazuje zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji odstavek
75. člena);
4. na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 75. člena).
98. člen
Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
tujec, če:
1. nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo (11. člen);
2. prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z namenom,
za katerega mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje (peti
odstavek 30. člena);
3. nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji (47. člen).
99. člen
(1) Z globo od 2.000 do 4.500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki omogoči ali pomaga ali poskusi omogočiti
ali pomagati tujcu, da vstopi, potuje v tranzitu ali prebiva na
ozemlju Republike Slovenije v nasprotju s prvim ali drugim
odstavkom 13.a člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.000 do 4.500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki drugemu omogoči ali pomaga ali poskusi
omogočiti ali pomagati, da tujec vstopi, potuje v tranzitu ali
prebiva na ozemlju Republike Slovenije v nasprotju s prvim ali
drugim odstavkom 13.a člena tega zakona.
(3) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega in drugega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
in drugega odstavka tega člena.
99.a člen
(1) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana, če:
– vstopi v Republiko Slovenijo brez listine, potrebne za
vstop;
– vstopi v Republiko Slovenijo, čeprav mu je bil vstop
zavrnjen;
– vstopi v Republiko Slovenijo, čeprav še ni potekel čas,
za katerega mu je prepovedan vstop v državo;
– ostane v Republiki Sloveniji po poteku dovoljenega
prebivanja.
(2) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana, če:
– ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potnega lista
oziroma druge listine (peti odstavek 75. člena tega zakona);
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– posodi svoj potni list oziroma drugo listino drugi osebi
ali uporabi tujo listino kot svojo (četrti odstavek 75. člena tega
zakona);
– na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi
odstavek 75. člena tega zakona);
– na zahtevo policista ne pokaže potrdila ali dovoljenja,
s katerim dokazuje zakonitost bivanja in vstopa v državo (tretji
odstavek 75. člena tega zakona).
Zakon o tujcih – ZTuj-1 (Uradni list RS, št. 61/99) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XIV. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
I.
100. člen
(črtan)
II.
Druge določbe
101. člen
Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega
zakona sprejme uredbo iz drugega odstavka 6. člena in četrtega odstavka 7. člena, tretjega odstavka 14. člena in šestega odstavka 15. člena, drugega odstavka 17. člena, petega odstavka
32. člena in šestega odstavka 100. člena tega zakona.
102. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v enem
letu po uveljavitvi tega zakona predpise za njegovo izvrševanje iz drugega in tretjega odstavka 9. člena, četrtega
odstavka 19. člena, tretjega odstavka 20. člena, tretjega
odstavka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 46. člena, šestega odstavka 49. člena in četrtega odstavka 59. člena tega zakona.
(2) Glede vprašanj, ki spadajo v delovno področje ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve ali ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, izda predpise v soglasju
z ministrstvom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve,
oziroma ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona predpiše:
– obrazce za listine, ki se izdajajo po tem zakonu,
– postopek in način izdaje posameznih listin,
– ceno za posamezne obrazce.
103. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon
o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US
in 14/99 – odločba US).
104. člen
Postopki, ki so se začeli po določbah Zakona o tujcih iz
prejšnjega člena, se nadaljujejo po tem zakonu, če je to za
prizadete ugodnejše.
105. člen
Vizumi in dovoljenja za prebivanje, ki so bili izdani po
prejšnjem zakonu, ostanejo v veljavi.
106. člen
Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se še naprej
uporabljajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o tujcih, če niso
v nasprotju s tem zakonom.
107. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha z delom Prehodni dom za tujce. Naloge Prehodnega doma za izvrševanje
tega zakona prevzame center, naloge za izvrševanje Zakona
o azilu pa Azilni dom.
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108. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se morajo glede
vprašanj, ki jih ureja, z njim uskladiti drugi zakoni in na njihovi
podlagi izdani predpisi.

(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda navodilo iz
drugega odstavka 50.b člena, četrtega odstavka 93.b člena in
petega odstavka 93.k člena tega zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

109. člen
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

33. člen
(1) Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tretjega odstavka 8. člena, drugega odstavka
13. člena in 37. člena tega zakona v delu, ki urejajo vstop in
izdajo dovoljenja za prebivanje za rezidente za daljši čas iz
druge države članice Evropske unije in njihove družinske člane,
se začnejo uporabljati z dnem, ko začne za Republiko Slovenijo
v celoti veljati Schengenska izvedbena konvencija.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
– ZTuj-1A (Uradni list RS, št. 87/02) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
72. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se
nadaljujejo po dosedanjih določbah Zakona o tujcih.
73. člen
(1) Upravne enote pričnejo z izdajo dovoljenj za stalno
prebivanje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do roka, navedenega v prvem odstavku, se za izdajo
dovoljenj za stalno prebivanje uporablja dosedanja ureditev.
(3) Določbe členov povezane z izdajanjem vizumov in
dovoljenj za prebivanje, ki morajo vsebovati fotografijo, se
pričnejo uporabljati pet let po začetku veljavnosti tega zakona.
V navedenem roku mora minister, pristojen za notranje zadeve,
uskladiti predpis iz tretjega odstavka 21. člena, ki določa vsebino in format vizuma ter predpis iz četrtega odstavka 46. člena,
ki določa vsebino, obliko in način izdaje dovoljenja za prebivanje ter način in označitev razveljavitve oziroma prenehanja
dovoljenja za prebivanje.
74. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
– ZTuj-1B (Uradni list RS, št. 93/05) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(1) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona,
se nadaljujejo po tem zakonu, če je to za stranko ugodnejše.
(2) Dovoljenje za prebivanje, izdano državljanu Evropskega gospodarskega prostora in njegovemu družinskemu članu
pred uveljavitvijo tega zakona, ostane v veljavi do poteka
veljavnosti dovoljenja.
(3) Državljan EU, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanim pred uveljavitvijo
tega zakona, lahko v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona pri upravni enoti, ki je dovoljenje izdala, zaprosi za izdajo
potrdila o prijavi prebivanja, če je to zanj ugodnejše.
32. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, predpiše obrazec
potnega lista za tujca.
(2) Do izdaje predpisa iz prvega odstavka tega člena se potni list za tujca izdaja na obrazcu, določenem v Pravilniku o načinu
izvajanja zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 19/91-I in 52/94).
(3) Potni list za tujca, izdan na obrazcu v skladu s Pravilnikom o načinu izvajanja zakona o tujcih, se lahko uporablja do
izteka njegove veljavnosti.
(4) Do začetka izdajanja potrdila o prijavi prebivanja in
dovoljenja za prebivanje v predpisani obliki iz 93.v člena tega
zakona se potrdilo o prijavi prebivanja in dovoljenje za prebivanje izda z odločbo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
– ZTuj-1C (Uradni list RS, št. 79/06) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
3., 4. in 24. člen tega zakona se začnejo uporabljati z
dnem, ko začne v Republiki Sloveniji v celoti veljati Zakonik o
schengenskih mejah.
39. člen
11. člen tega zakona se začne uporabljati z dnem, ko začnejo v Republiki Sloveniji veljati predpisi, ki urejajo raziskovalno
in razvojno dejavnost, usklajeni z Direktivo Sveta 2005/71/ES
z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dodelitev
vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega
raziskovanja (UL L št. 289, 3. 11. 2005, str. 15), razen v delu,
ki ureja možnost vstopa raziskovalca v Republiko Slovenijo na
podlagi dovoljenja za prebivanje, izdanega v drugi državi članici
Evropske unije in vložitve prošnje za izdajo dovoljenja za prvo
prebivanje po prihodu raziskovalca v Republiko Slovenijo, ki
se začne uporabljati, ko začne za Republiko Slovenijo v celoti
veljati Schengenska izvedbena konvencija.
40. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
– ZTuj-1D (Uradni list RS, št. 44/08) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda predpis
iz tretjega odstavka 80.a člena zakona v roku enega leta po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Do začetka izdajanja dovoljenja za prebivanje v predpisani obliki iz 80.a člena zakona, se dovoljenje za prebivanje
izda z odločbo.
33. člen
18. člen tega zakona se začne uporabljati z vzpostavitvijo
tehničnih in tehnoloških možnosti za javno objavo podatkov
na enotnem državnem portalu e-uprava, vendar najkasneje
1. oktobra 2009. Do tedaj se še naprej uporabljata četrti in peti
odstavek 79.a člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06
– uradno prečiščeno besedilo in 111/07 – ZPPreb-B).
34. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Zakon o spremembi Zakona o usklajevanju
transferjev posameznikom in gospodinjstvom
v Republiki Sloveniji (ZUTPG-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o usklajevanju transferjev posameznikom
in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
(ZUTPG-A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o usklajevanju
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 2. julija 2008.
Št. 003-02-7/2008-2
Ljubljana, dne 10. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O USKLAJEVANJU
TRANSFERJEV POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM V REPUBLIKI SLOVENIJI
(ZUTPG-A)
1. člen
V Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06,
59/07 – ZŠtip, 63/07 – popravek in 10/08 – ZVarDod) se prvi
odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
"Transferji posameznikom in gospodinjstvom iz drugega
odstavka tega člena se uskladijo dvakrat letno, in sicer prvič
v juliju mesecu z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju
januar–junij tekočega leta in drugič v januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij–december preteklega leta
po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.".
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/06-3/11
Ljubljana, dne 2. julija 2008
EPA 2118-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik
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SKLEPOM
Državni zbor ugotavlja, da je poslancu Kristijanu JANCU,
na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o poslancih, dne
8. julija 2008, prenehal mandat.
Št. 020-02/92-27/194
Ljubljana, dne 8. julija 2008
EPA 2204-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

3104.

Sklep o potrditvi poslanskega mandata

Na podlagi 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOJF-1)
in 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št.
109/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Državni zbor na seji dne 9. julija 2008 sprejel

SKLEP
Potrdi se poslanski mandat Andreju FABJANU, rojenemu
8. maja 1957, Stražnji vrh 1, Črnomelj.
Št. 020-02/92-27/192
Ljubljana, dne 9. julija 2008
EPA 2202-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3105.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 6. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
za tveganje, pogum in hitre odločitve pri reševanju in
iskanju ponesrečencev podeljujem
MEDALJO ZA HRABROST
Dragu Žnidaršiču.

3103.

Sklep o prenehanju mandata poslanca

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 20/06 – ZNOJF-1) se je Državni zbor dne 8. julija 2008
seznanil s

Št. 094-06-10/2008
Ljubljana, dne 8. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
3106.

Št.
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MEDALJO ZA ZASLUGE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 6. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam
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Antonu Travnerju.
Št. 094-06-15/2008
Ljubljana, dne 8. julija 2008
dr. Danilo Türk
Predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
za tveganje, pogum in hitre odločitve pri reševanju in
iskanju ponesrečencev podeljujem
MEDALJO ZA HRABROST
Gašperju Janežiču.
Št. 094-06-11/2008
Ljubljana, dne 8. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3107.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 6. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

3109.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
za povezovanje aktivnosti in organizacijo dela pri reševanju in iskanju ponesrečencev podeljujem
MEDALJO ZA ZASLUGE
Vladimirju Banu.
Št. 094-06-16/2008
Ljubljana, dne 8. julija 2008

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

za tveganje, pogum in hitre odločitve pri reševanju in
iskanju ponesrečencev podeljujem
MEDALJO ZA HRABROST
Podvodni reševalni službi Slovenije.
Št. 094-06-14/2008
Ljubljana, dne 8. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3108.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
za povezovanje aktivnosti in organizacijo dela pri reševanju in iskanju ponesrečencev podeljujem

3110.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
za povezovanje aktivnosti in organizacijo dela pri reševanju in iskanju ponesrečencev podeljujem
MEDALJO ZA ZASLUGE
Policijski upravi Krško.
Št. 094-06-17/2008
Ljubljana, dne 8. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
za povezovanje aktivnosti in organizacijo dela pri reševanju in iskanju ponesrečencev podeljujem
MEDALJO ZA ZASLUGE
Štabu Civilne zaščite za Posavje.
Št. 094-06-18/2008
Ljubljana, dne 8. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3112.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 7. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
za nesebično pomoč in sodelovanje pri reševanju in iskanju ponesrečencev podeljujem
MEDALJO ZA ČASTNO DEJANJE
Francu Bogoviču.
Št. 094-06-19/2008
Ljubljana, dne 8. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
3113.

Uredba o preprečevanju večjih nesreč in
zmanjševanju njihovih posledic

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 87. člena ter za izvajanje 86. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A)
izdaja Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o preprečevanju večjih nesreč
in zmanjševanju njihovih posledic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 96/82/ES z dne
9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč,
v katere so vključene nevarne snovi (UL L št. 10 z dne 14. 1.
1997, str. 13), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1882/2003
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o
prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri
uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih,
za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES,
Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003,
str. 1), določa ukrepe za preprečevanje večjih nesreč in za
zmanjševanje njihovih posledic za ljudi in okolje (v nadaljnjem
besedilu: zmanjšanje tveganja za okolje).
2. člen
(izjeme)
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za:
– obrate, ki jih upravlja Slovenska vojska,
– obrate, ki povzročajo ionizirajoče sevanje,
– prevoz nevarnega blaga v cestnem, železniškem in
zračnem prometu, po morju in celinskih vodah zunaj obrata,
– vmesno, začasno skladiščenje nevarnega blaga pri
prevozu nevarnega blaga v cestnem, železniškem in zračnem
prometu, po morju in celinskih vodah zunaj obrata,
– natovarjanje, raztovarjanje in pretovarjanje nevarnega
blaga od enega do drugega prevoznega sredstva v pristaniščih
in ranžirnih postajah zunaj obrata,
– transport nevarnih snovi po cevovodih, vključno s črpalnimi postajami, če gre za cevovod ali črpalno postajo zunaj
obrata,
– raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin v rudnikih, razen v primerih, ko so pri raziskovanju in izkoriščanju
mineralnih surovin nevarne snovi iz priloge 1, ki je sestavni
del, te uredbe, prisotne pri kemijskih ali toplotnih postopkih
obdelave mineralnih surovin ali pri skladiščenju v povezavi s
temi postopki obdelave,
– raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin v obalnem morju,
– odlagališča odpadkov, razen če gre za delujoče naprave
za odstranjevanje jalovine, ki nastaja pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin, kjer so prisotne nevarne snovi iz
priloge 1 te uredbe.
3. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Nevarnost je lastnost nevarne snovi ali značilnost določenih okoliščin, ki lahko povzroči škodo okolju ali zdravju
ljudi.
2. Nevarna snov je snov iz priloge 1 te uredbe, ki je navedena v tabeli 1 ali se razvršča med nevarne snovi z nevarnimi
lastnostmi iz tabele 2.
3. Upravljavec obrata je povzročitelj obremenitve okolja,
ki ima v posesti obrat.
4. Naprava je nepremična ali premična tehnološko zaokrožena osnovna proizvodna enota znotraj obrata, v kateri se
nevarne snovi proizvajajo ali uporabljajo ali se z njimi ravna ali
se jih shranjuje. Naprava obsega vse objekte, opremo, napeljave, cevovode, stroje, orodja in infrastrukturo, kot so industrijski
tiri, grajeni in negrajeni deli obale, pristaniška infrastruktura ter
trajna in začasna skladišča, potrebna za obratovanje obrata.
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5. Shranjevanje nevarnih snovi je prisotnost določene
količine nevarnih snovi v obratu zaradi skladiščenja, odlaganja
za varno hranjenje ali ustvarjanja zalog.
6. Verižni učinek je povečana verjetnost in možnost za
nastanek večje nesreče ali možnost hujših posledic večje nesreče v posameznem obratu zaradi njegove lokacije in bližine
drugih obratov in nevarnih snovi, ki se proizvajajo, skladiščijo
ali kakorkoli drugače uporabljajo v teh obratih.
7. Načrt zaščite in reševanja je načrt zaščite in reševanja
po predpisih s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
8. Obrat je celotno območje, ki ga upravlja isti upravljavec
in na katerem je ena ali več naprav, vključno s pripadajočo ali z
njimi povezano infrastrukturo in tehnološkimi procesi, v katerih
se proizvajajo, skladiščijo ali kakor koli drugače uporabljajo
nevarne snovi.
9. Obstoječi obrat je obrat, ki je ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poslal
prijavo skladno z 9. ali 21. členom Uredbe o preprečevanju
večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list
RS, št. 88/05).
10. Okoljevarstveno dovoljenje je dovoljenje iz 86. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US in 33/07
– ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A; v nadaljnjem besedilu: zakon).
11. Večja sprememba je znatno povečanje količine nevarne snovi ali znatna sprememba kemijskih ali fizikalnih lastnosti
nevarne snovi ali katerakoli sprememba tehnološkega procesa,
v katerem se uporablja nevarna snov, ki zlasti povzroči spremenjene scenarije večjih nesreč, značilne za obrat, ali spremenjene ukrepe za preprečevanje večjih nesreč in za zmanjševanje
njihovih posledic.

II. RAZVRSTITEV OBRATOV
4. člen
(vrste obratov in merila za razvrstitev obratov)
(1) Obrati se glede na vrsto in količino nevarnih snovi, ki
so v obratu, razvrstijo v:
– obrate manjšega tveganja za okolje ali
– obrate večjega tveganja za okolje.
(2) Obrat manjšega tveganja za okolje je, če je:
– količina najmanj ene od nevarnih snovi, ki je v obratu,
večja ali enaka količini za razvrstitev, ki je za to nevarno snov
določena v stolpcu 2 tabele 1 priloge 1 te uredbe, ali
– količina najmanj ene od nevarnih snovi, ki je v obratu in
se razvršča med nevarne snovi z eno od nevarnih lastnosti iz
stolpca 1 tabele 2 priloge 1 te uredbe, večja ali enaka količini
za razvrstitev, ki je za snov s to nevarno lastnostjo določena v
stolpcu 2 tabele 2 priloge 1 te uredbe.
(3) Obrat večjega tveganja za okolje je, če je:
– količina najmanj ene od nevarnih snovi, ki je v obratu,
večja ali enaka količini za razvrstitev, ki je za to nevarno snov
določena v stolpcu 3 tabele 1 priloge 1 te uredbe, ali
– količina najmanj ene od nevarnih snovi, ki je v obratu in
se razvršča med nevarne snovi z eno od nevarnih lastnosti iz
stolpca 1 tabele 2 priloge 1 te uredbe, večja ali enaka količini
za razvrstitev, ki je za snov s to nevarno lastnostjo določena v
stolpcu 3 tabele 2 priloge 1 te uredbe.
(4) Nevarne lastnosti snovi in pripravkov se določijo skladno s predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
snovi in pripravkov.
(5) Za eksplozivne snovi iz tabele 2 priloge 1 te uredbe,
ki imajo po predpisih o razvrščanju, pakiranju in označevanju
nevarnih snovi in pripravkov opozorilna stavka R2 ali R3 in ki
so hkrati razvrščene po predpisih s področja mednarodnega
cestnega prevoza nevarnega blaga, se upošteva razvrstitev
po predpisih s področja mednarodnega cestnega prevoza nevarnega blaga.
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(6) Za snovi in pripravke, ki po predpisih o razvrščanju,
pakiranju in označevanju nevarnih snovi ali pripravkov niso
razvrščeni kot nevarni (npr. odpadki) in so prisotni ali bi lahko
bili prisotni v obratu ter imajo ali bi lahko imeli v obratu enake
lastnosti glede povzročitve večje nesreče, se upoštevajo postopki za začasno razvrščanje skladno s predpisi iz četrtega
odstavka tega člena.
(7) Kadar bi se obrat z upoštevanjem meril iz drugega in
tretjega odstavka tega člena lahko razvrstil med obrate manjšega tveganja za okolje ali med obrate večjega tveganja za
okolje, se ga razvrsti med obrate večjega tveganja za okolje.
5. člen
(dodatna merila za razvrstitev obratov)
(1) Za razvrstitev med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje se upoštevajo tudi skupne količine treh skupin
nevarnih snovi v obratu.
(2) Skupne količine treh skupin nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka so:
– skupna količina strupenih in zelo strupenih nevarnih
snovi v obratu iz tabele 1 priloge 1 te uredbe in nevarnih snovi
v obratu, ki so razvrščene med nevarne snovi z lastnostjo s
številko 1 ali 2 iz stolpca 1 tabele 2 priloge 1 te uredbe,
– skupna količina oksidativnih, eksplozivnih, vnetljivih,
lahko vnetljivih in zelo lahko vnetljivih snovi v obratu iz tabele 1
priloge 1 te uredbe in nevarnih snovi v obratu, ki so razvrščene
med nevarne snovi z lastnostjo s številko 3, 4, 5, 6, 7a, 7b ali 8
iz stolpca 1 tabele 2 priloge 1 te uredbe,
– skupna količina okolju nevarnih snovi z opozorilnimi
stavki R50, R50/53 ali R51/53 v obratu iz tabele 1 priloge 1
te uredbe in nevarnih snovi v obratu, ki so razvrščene med
nevarne snovi z lastnostjo s številko 9i in 9ii iz stolpca 1 tabele
2 priloge 1 te uredbe.
(3) Obrat manjšega tveganja za okolje je, če za eno od
skupnih količin iz prejšnjega odstavka velja:

¦q
i

i

/ Q 2i t 1

kjer je:
qi – količina posamezne nevarne snovi v obratu,
Q2i – količina za razvrstitev, ki je za posamezno nevarno
snov določena v stolpcu 2 tabele 1 ali tabele 2 priloge 1 te
uredbe.
(4) Obrat večjega tveganja za okolje je, če za eno od
skupnih količin iz drugega odstavka tega člena velja:

¦q
i

i

/ Q3i t 1

kjer je:
Q3i – količina za razvrstitev, ki je za posamezno nevarno
snov določena v stolpcu 3 tabele 1 ali tabele 2 priloge 1 te
uredbe.
(5) Kadar bi se obrat z upoštevanjem dodatnih meril iz
tega člena lahko razvrstil med obrate manjšega tveganja za
okolje ali med obrate večjega tveganja za okolje, se ga razvrsti
med obrate večjega tveganja za okolje.
6. člen
(pravila za razvrstitev obratov)
(1) Za razvrstitev obratov v eno od skupin iz prvega odstavka 4. člena te uredbe se za posamezno nevarno snov
upošteva največja od naslednjih količin te nevarne snovi:
– ki je v obratu dejansko prisotna,
– ki bi v obratu lahko bila prisotna z upoštevanjem največje trenutne zmogljivosti obrata,
– za katero se utemeljeno domneva, da bi lahko nastala
ob nepredvidenih dogodkih ali večji nesreči.
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(2) Če ima posamezna nevarna snov iz tabele 1
priloge 1 te uredbe tudi nevarno lastnost iz stolpca 1 tabele 2
priloge 1 te uredbe, se pri razvrščanju obrata upoštevajo količine za razvrščanje iz tabele 1 priloge 1 te uredbe.
(3) Če ima posamezna nevarna snov več nevarnih lastnosti iz stolpca 1 tabele 2 priloge 1 te uredbe, se pri razvrščanju
obrata upošteva najmanjša količina za razvrstitev, ki je za te
nevarne lastnosti določena v stolpcu 2 ali 3 tabele 2 priloge 1
te uredbe.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pri upoštevanju dodatnih meril za razvrstitev obratov iz prejšnjega člena upoštevajo količine za razvrstitev glede na nevarno lastnost snovi,
ki je bila upoštevana pri računu skupnih količin treh skupin
nevarnih snovi iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(5) Pri razvrstitvi obratov se mešanice in pripravki snovi
obravnavajo enako kot čiste snovi pod pogojem, da so v mejah
koncentracije, ki so določene glede na njihove lastnosti v predpisih o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi
in pripravkov, razen če je v prilogi 1 te uredbe zanje podana
odstotna sestava ali druga specifikacija.
(6) Pri razvrstitvi obratov se nevarne snovi, ki so v obratu
v količinah, ki so manjše od 2% količin za razvrščanje iz tabele
1 ali tabele 2 priloge 1 te uredbe, lahko zanemarijo pri določanju celotne količine nevarnih snovi, če njihova prisotnost ne
more povzročiti večje nesreče v obratu.
III. UKREPI ZA PREPREČEVANJE VEČJIH NESREČ
IN ZA ZMANJŠEVANJE NJIHOVIH POSLEDIC
7. člen
(obveznosti upravljavca obrata)
(1) Upravljavec obrata mora ukreniti vse potrebno, da se
pri načrtovanju, gradnji, obratovanju, vzdrževalnih delih, večjih
spremembah, zaustavitvi in prenehanju obratovanja preprečijo
večje nesreče in zmanjšajo njihove posledice.
(2) Upravljavec obrata mora za obratovanje obrata skladno z zakonom pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
(3) Upravljavec obrata mora izvajati ukrepe, ki mu jih naloži ministrstvo skladno z 18. členom te uredbe zaradi možnosti
verižnih učinkov.
(4) Upravljavec obrata večjega tveganja za okolje mora
obveščati javnost skladno z 19. členom te uredbe.
(5) Upravljavec obrata večjega tveganja za okolje mora
izdelati načrt zaščite in reševanja skladno s predpisi s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(6) Upravljavec obrata mora ministrstvo obvestiti o nameri
dokončnega prenehanja obratovanja obrata.
8. člen
(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Upravljavec obrata mora vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: vloga) vložiti na
ministrstvo na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na svetovnem
spletu na svoji domači strani.
(2) Vloga se lahko vloži pisno ali v elektronski obliki v
skladu s predpisi o elektronskem poslovanju.
(3) V primeru, da so v vlogi tudi podatki, ki štejejo za poslovno skrivnost, mora upravljavec obrata:
– priložiti sklep, s katerim pooblaščeni organ upravljavca
v skladu z zakonom o gospodarskih družbah določi, kateri
podatki štejejo za poslovno skrivnost,
– ustrezno označiti podatke v vlogi, ki štejejo za poslovno
skrivnost, in
– predložiti izvod vloge, namenjen za vpogled javnosti, v
katerem morajo biti podatki, ki štejejo za poslovno skrivnost,
nadomeščeni z ustrezno vsebino.
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IV. VLOGA UPRAVLJAVCA OBRATA MANJŠEGA
TVEGANJA ZA OKOLJE
9. člen
(vsebina vloge upravljavca obrata manjšega
tveganja za okolje)
Vloga upravljavca obrata manjšega tveganja za okolje
mora vsebovati:
1. podatke o upravljavcu obrata,
2. podatke o obratu z navedbo kraja obrata (naslov in
parcelne številke zemljišč) in njegovih dejavnosti,
3. zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje in
4. strokovno oceno o ustreznosti zasnove zmanjšanja
tveganja za okolje.
10. člen
(zasnova zmanjšanja tveganja za okolje)
(1) Zasnova zmanjšanja tveganja za okolje je pisni dokument, s katerim upravljavec obrata prikaže, da je storil vse
potrebno za preprečevanje večjih nesreč in za zmanjšanje
njihovih posledic. Zasnova zmanjšanja tveganja za okolje zajema zasnovo preprečevanja večjih nesreč in prikaz izvajanja
zasnove preprečevanja večjih nesreč v obratu. Po vsebini in
obsegu mora biti sorazmerna s tveganjem za okolje, značilnim
za obrat.
(2) Podrobnejša vsebina zasnove zmanjšanja tveganja za
okolje je določena v smernicah, ki jih pripravi ministrstvo in jih
objavi na svetovnem spletu na svoji domači strani.
11. člen
(zasnova preprečevanja večjih nesreč)
(1) Zasnova preprečevanja večjih nesreč je pisna izjava
upravljavca obrata, s katero opredeli politiko varstva pred večjimi nesrečami za obrat, ki ga upravlja.
(2) V zasnovi preprečevanja večjih nesreč upravljavec
obrata določi načela in usmeritve glede preprečevanja večjih
nesreč in zmanjšanja njihovih posledic.
(3) Z zasnovo preprečevanja večjih nesreč se upravljavec
obrata zavezuje, da z ustreznimi sredstvi, organizacijo in sistemom vodenja zagotavlja visoko stopnjo varstva pred večjimi
nesrečami.
V. VLOGA UPRAVLJAVCA OBRATA VEČJEGA
TVEGANJA ZA OKOLJE
12. člen
(vsebina vloge upravljavca obrata večjega tveganja za okolje)
Vloga upravljavca obrata večjega tveganja za okolje mora
vsebovati:
1. podatke o upravljavcu obrata,
2. podatke o obratu z navedbo kraja obrata (naslov in
parcelne številke zemljišč) in njegovih dejavnosti,
3. varnostno poročilo in
4. strokovno oceno o ustreznosti varnostnega poročila.
13. člen
(varnostno poročilo)
(1) Varnostno poročilo je pisni dokument, s katerim upravljavec obrata prikaže, da je storil vse potrebno za preprečevanje večjih nesreč in za zmanjšanje njihovih posledic. V
varnostnem poročilu upravljavec obrata analizira možne večje
nesreče obrata in prikaže način preprečevanja teh nesreč in
zmanjševanja njihovih posledic na zdravje in premoženje ljudi
in na okolje.
(2) Upravljavec obrata v varnostnem poročilu:
1. prikaže zasnovo preprečevanja večjih nesreč,
2. prikaže sistem obvladovanja varnosti,
3. prikaže večje nesreče, do katerih lahko pride v obratu,
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4. prikaže, da z ustreznimi in zadostnimi ukrepi preprečuje
večje nesreče in zmanjšuje njihove posledice,
5. prikaže zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obrata pri
načrtovanju obrata, v času gradnje, obratovanja in vzdrževanja
obrata,
6. zagotovi podatke o tveganju za okolje, na podlagi katerih lahko pristojni organ odloča o urejanju prostora in graditvi
objektov v bližini obrata,
7. prikaže, da pri obravnavi večjih nesreč upošteva možnost verižnih učinkov skladno z 18. členom te uredbe,
8. prikaže vplivno območje obrata, na katerem bi učinki
večjih nesreč v obratu lahko škodljivo vplivali na zdravje in
premoženje ljudi ter na okolje,
9. prikaže območje za pošiljanje informacije o varnostnih
ukrepih skladno z 19. členom te uredbe,
10. prikaže, da je izdelal načrt zaščite in reševanja ter da
je lokalni skupnosti poslal podatke skladno s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Varnostno poročilo mora vsebovati zlasti podatke in
vsebine, določene v prilogi 3, ki je sestavni del, te uredbe, in v
smernicah, ki jih pripravi ministrstvo in jih objavi na svetovnem
spletu na svoji domači strani.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko
ministrstvo z upoštevanjem Odločbe Komisije št. 98/433/ES z
dne 26. junija 1998 o usklajenih merilih za oprostitve v skladu
z 9. členom Direktive Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (UL L
št. 192 z dne 8. 9. 1998, str. 19) odloči o zmanjšanem obsegu
varnostnega poročila, katerega vsebina obravnava le nevarnosti večjih nesreč, ki izhajajo iz preostalih nevarnih snovi ali
preostalega dela obrata. Ministrstvo odloči na podlagi vloge
upravljavca obrata, v kateri prikaže, da določene nevarne snovi
v obratu ali določen del obrata ne predstavljajo nevarnosti za
večjo nesrečo.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora varnostno poročilo vsebovati tudi seznam nevarnih snovi v obratu.
Seznam nevarnih snovi mora vsebovati količine in nevarne
lastnosti za tiste nevarne snovi v obratu, ki so navedene v tabeli
1 priloge 1 te uredbe ali imajo nevarne lastnosti, navedene v
tabeli 2 priloge 1 te uredbe.
(6) Upravljavec obrata v varnostnem poročilu navede tudi
organizacije, ki so sodelovale pri izdelavi varnostnega poročila.
(7) Upravljavec obrata lahko pri pripravi varnostnega poročila uporabi tudi dokumente ali strokovne podlage, izdelane
skladno s predpisi s področja varstva pred požarom, kemikalij,
varnosti in zdravja pri delu ali varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, če ti dokumenti ali strokovne podlage obravnavajo
večje nesreče obrata skladno s to uredbo.
14. člen
(sistem obvladovanja varnosti)
(1) Sistem obvladovanja varnosti je del celotnega sistema
organiziranosti in vodenja obrata, ki obsega organizacijsko
strukturo, odgovornosti, navodila, postopke, procese in sredstva za opredelitev in izvajanje zasnove preprečevanja večjih
nesreč.
(2) Zahteve za sistem obvladovanja varnosti so podrobneje določene v prilogi 2, ki je sestavni del, te uredbe.
VI. VLOGA ZA PODALJŠANJE OKOLJEVARSTVENEGA
DOVOLJENJA
15. člen
(vsebina vloge za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja)
Vloga upravljavca obrata za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja mora vsebovati:
1. podatke o upravljavcu obrata,
2. podatke o obratu z navedbo kraja obrata (naslov in
parcelne številke zemljišč),
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3. številko in datum že izdanega okoljevarstvenega dovoljenja in
4. varnostno poročilo oziroma zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje.
VII. VSEBINA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA
16. člen
(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)
Okoljevarstveno dovoljenje vsebuje zlasti:
1. podatke o upravljavcu z navedbo kraja in lokacije
obrata,
2. opis dejavnosti in zmogljivosti obrata z navedbo vrste
in količine nevarnih snovi v obratu,
3. ugotovitev glede ustreznosti zasnove zmanjšanja tveganja za okolje oziroma varnostnega poročila,
4. dodatne ukrepe za zmanjšanje tveganja za okolje pri
gradnji, običajnem obratovanju, zagonu, poskusnem obratovanju, rednih in izrednih zaustavitvah obratovanja ter pri dokončnem prenehanju obratovanja obrata, če je to potrebno,
5. obveznosti upravljavca obrata, povezane z večjimi
spremembami obrata in informiranjem javnosti o varnostnih
ukrepih,
6. druge posebne pogoje,
7. obveznost, da v primeru spremembe upravljavca obrata najkasneje v 15 dneh obvesti ministrstvo o novemu upravljavcu, in
8. čas veljavnosti dovoljenja.
VIII. STROKOVNE OCENE, VERIŽNI UČINKI,
INFORMACIJA ZA JAVNOST IN POROČANJE O VEČJIH
NESREČAH EVROPSKI KOMISIJI
17. člen
(strokovne ocene)
(1) Strokovna ocena ustreznosti zasnove zmanjšanja
tveganja za okolje oziroma varnostnega poročila je neodvisen
strokovni nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo teh dokumentov.
(2) Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka lahko izdela
oseba, ki izpolnjuje pogoje za izdelavo poročil o vplivih na okolje ali revizij poročil o vplivih na okolje skladno z zakonom.
18. člen
(verižni učinki)
(1) Ministrstvo z odločbo določi tiste obrate, katerih medsebojna razdalja je manjša ali enaka 700 m, in naloži upravljavcem teh obratov, da si zaradi možnosti verižnih učinkov
medsebojno izmenjajo podatke in jih upoštevajo v zasnovah
zmanjšanja tveganja za okolje, sistemih obvladovanja varnosti,
varnostnih poročilih in načrtih zaščite in reševanja najkasneje v
šestih mesecih po prejemu podatkov. Ministrstvo upravljavcem
teh obratov tudi naloži, da sodelujejo pri izdelavi informacije za
javnost o varnostnih ukrepih.
(2) Ministrstvo odločbo iz prejšnjega odstavka pošlje tudi
ministrstvu, pristojnemu za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
19. člen
(informacija za javnost o varnostnih ukrepih)
(1) Upravljavec obrata večjega tveganja za okolje mora za
javnost pripraviti informacijo o varnostnih ukrepih in o ravnanju
v primeru večje nesreče (v nadaljnjem besedilu: informacija o
varnostnih ukrepih).
(2) Informacija o varnostnih ukrepih je pisni dokument in
vsebuje najmanj podatke, ki jih določa priloga 4, ki je sestavni
del, te uredbe.
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(3) Upravljavec obrata informacijo o varnostnih ukrepih
pregleda in po potrebi spremeni ali dopolni ob vsaki večji spremembi obrata ali najmanj vsake tri leta.
(4) Upravljavec obrata mora zagotoviti, da je informacija
o varnostnih ukrepih stalno na voljo javnosti, in sicer tako, da
jo objavi na oglasni deski obrata ali na svetovnem spletu na
svoji domači strani.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora upravljavec obrata informacijo o varnostnih ukrepih v pisni obliki,
ne da bi to posebej zahtevali, posredovati vsem osebam in
vsem javnim ustanovam na vplivnem območju v okolici obrata,
kjer bi večje nesreče obrata lahko povzročile škodljive vplive
na zdravje in premoženje ljudi, najkasneje v treh mesecih po
začetku obratovanja, po vsaki spremembi ali dopolnitvi informacije o varnostnih ukrepih skladno s tretjim odstavkom tega
člena oziroma najmanj vsakih pet let.
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4. ne pregleda in spremeni informacije za javnost v skladu
s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe,
5. ne objavi informacije o varnostnih ukrepih v skladu s
četrtim odstavkom 19. člena te uredbe,
6. informacije o varnostnih ukrepih ne pošlje vsem osebam in javnim ustanovam na vplivnem območju v okolici obrata
v skladu s petim odstavkom 19. člena te uredbe.
(2) Z globo od 5.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje
tudi samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.000 eurov do 2.500 eurov se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

23. člen

(večja nesreča, o kateri se obvesti Evropska komisija)

(informacija za javnost)

(1) Večja nesreča, o kateri se obvesti Evropska komisija,
je večja nesreča v obratu, ki izpolnjuje merila iz priloge 5, ki je
sestavni del, te uredbe.
(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, na podlagi obvestila upravljavca obrata obvesti
ministrstvo o večji nesreči iz prejšnjega odstavka.
(3) Minister, pristojen za varstvo okolja, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, imenuje komisijo za proučitev tehničnih, organizacijskih in
drugih vidikov večje nesreče iz prvega odstavka tega člena.
(4) Komisija iz prejšnjega odstavka prouči vzroke za nastanek večje nesreče, ravnanje ob večji nesreči ter vrste in
obseg posledic večje nesreče. Komisija izdela poročilo o večji
nesreči, ki mora vsebovati zlasti zaključke glede vzrokov za
nastanek večje nesreče, glede ravnanja ob večji nesreči, glede
vrst in obsega posledic večje nesreče in priporočila za preprečevanje tovrstnih nesreč v prihodnje.
(5) Ministrstvo priporočila za preprečevanje tovrstnih nesreč pošlje upravljavcem obratov večjega in manjšega tveganja
za okolje.
(6) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, na podlagi obvestila upravljavca obrata oziroma poročila komisije iz tretjega odstavka tega člena, o večji
nesreči v obratu obvešča in poroča Evropski komisiji.

Obstoječi obrati morajo najpozneje v treh mesecih po
uveljavitvi te uredbe izvesti obveznosti iz 19. člena te uredbe.

IX. NADZOR
21. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
X. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje
za prekršek pravna oseba, če:
1. si ne izmenja podatkov glede verižnih učinkov skladno
z 18. členom te uredbe,
2. ne upošteva podatkov glede verižnih učinkov v zasnovah zmanjšanja tveganja za okolje, sistemih obvladovanja varnosti, varnostnih poročilih ali ne sodeluje pri izdelavi informacije
o varnostnih ukrepih skladno z 18. členom te uredbe,
3. ne pripravi informacije za javnost v skladu s prvim odstavkom 19. člena te uredbe,

24. člen
(okoljevarstveno dovoljenje za obstoječe obrate)
(1) Upravljavci obstoječih obratov morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s to uredbo najpozneje do
31. decembra 2010.
(2) Postopki izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, ki so se
začeli na podlagi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in
zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 88/05), se
končajo po določbah te uredbe, pri čemer se ne uporabljata
4. točka 9. člena in 4. točka 12. člena.
(3) Čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječe obrate začne teči z dnem njegove dokončnosti.
25. člen
(potrditve varnostnih poročil)
(1) Postopki potrditve delnih ali končnih varnostnih poročil, ki so se začeli na podlagi Uredbe o ukrepih za zmanjšanje tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi
kemikalijami (Uradni list RS, št. 46/02), se ustavijo po uradni
dolžnosti.
(2) Ustreznost varnostnih poročil iz prejšnjega odstavka
se ugotavlja v postopkih izdaje okoljevarstvenega dovoljenja
po določbah te uredbe.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
(Uradni list RS, št. 88/05).
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-51/2008/5
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-2511-0126
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1: Vrste in koliþine nevarnih snovi za razvrstitev obrata
Pri uporabi tabele 1 ali tabele 2 za razvrstitev obrata je treba upoštevati:
1.
da so plinaste snovi in pripravki tiste snovi in pripravki, ki imajo absolutni parni tlak
enak ali veþji od 101,3 kPa pri temperaturi 20 °C,
2.
da so tekoþe snovi in pripravki tiste snovi in pripravki, ki niso plinaste in ki pri
temperaturi 20 °C ter pri standardnem tlaku 101,3 kPa niso v trdnem stanju.
Tabela 1: koliþine za razvrstitev za imenovane nevarne snovi
Stolpec 1

Stolpec 2

Stolpec 3

Nevarne snovi >CAS številka @

Koliþine za razvrstitev (v t)

Amonijev nitrat >6484-52-2@

5000

10000

Amonijev nitrat >6484-52-2@

1250

5000

Amonijev nitrat >6484-52-2@

350

2500

Amonijev nitrat >6484-52-2@

10

50

Kalijev nitrat >7757-79-1@

5000

10000

Kalijev nitrat >7757-79-1@

1250

5000

Diarzenov pentaoksid >1303-28-2@, arzenova (V) kislina 1
in/ali soli

2

Diarzenov trioksid >1327-53-3@, arzenova (III) kislina
in/ali soli

0,1

Brom >7726-95-6@

20

100

Klor >7782-50-5@

10

25

Nikljeve spojine v obliki prahu, ki so nevarne pri
vdihavanju (Nikljev monoksid >1313-99-1@, Nikljev
dioksid >12035-36-8@, Nikljev sulfid >16812-54-7@,
Trinikljev disulfid >12035-72-2@, Dinikljev trioksid >131406-3@)

1

Etilenimin >151-56-4@

10

20

Fluor >7782-41-4@

10

20

Formaldehid (koncentracija t 90%) >50-00-0@

5

50

Vodik >1333-74-0@

5

50

Vodikov klorid, brezvodni >7647-01-0@

25

250

Svinþevi alkili

5

50

Utekoþinjeni zelo lahko vnetljivi
utekoþinjeni naftni plini) in naravni plin

plini

(vkljuþno 50

200

Acetilen >74-86-2@

5

50

Etilen oksid >75-21-8@

5

50

Priloga
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Stolpec 1

Stolpec 2

Stolpec 3

Nevarne snovi >CAS številka @

Koliþine za razvrstitev (v t)

Propilenoksid >75-56-9@

5

50

Metanol >67-56-1@

500

5000

2,2'-Dikloro-4,4'-metilen dianilin >101-14-4@

0,01

Metil izocianat >624-83-9@

0,15

Kisik, utekoþinjen >7782-44-7@

200

2000

Toluen diizocianat >26471-62-5@

10

100

Karbonil klorid (fosgen) >75-44-5@

0,3

0,75

Arzin >7784-42-1@

0,2

1

Fosfin >7803-51-2@

0,2

1

Žveplov diklorid >10545-99-0@

1

1

Žveplov trioksid >7446-11-9@

15

75
0,001

Poliklorodibenzofurani
in
poliklorodibenzodioksini
(vkljuþno s TCDD), izraþunano na ekvivalent TCDD
(dioksin)
Naslednje rakotvorne snovi v koncentracijah nad 5
masnih %:
4-Aminobifenil
>92-67-1@
in/ali
njegove
soli,
Benzotriklorid >98-07-7@, Benzidin >92-87-5@ in/ali soli,
Bis (klorometil) eter >542-88-1@, Klorometil metil eter
>107-30-2@, 1, 2-Dibrometan >106-93-4@, Dietil sulfat >64- 0,5
67-5@, Dimetil sulfat >77-78-1@, Dimetil karbamoil klorid
>79-44-7@, 1-2-Dibromo-3-klorpropan >96-12-8@, 1,2Dimetilhidrazin >540-73-8@, Dimetil nitrosamin >62-75-9@,
Triamid heksametil fosforne kisline >680-31-9@, Hidrazin
>302-01-2@, 2-Naftilamin >91-59-8@ in/ali soli, 1,3Propansulton >1120-71-4@, 4-Nitrobifenil >92-93-3@
Naftni proizvodi:
(a) bencini in primarni bencini
(b) kerozini (vkljuþno z reaktivnimi letalskimi gorivi)
(c) plinska olja (vkljuþno z dizelskim gorivom, kurilnimi
olji in mešanicami plinskih olj)

2500

2

25000
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Pri koliþinah za razvrstitev iz tabele 1 je treba upoštevati:
1.

da se amonijev nitrat s koliþinami za razvrstitev 5.000 t / 10.000 t upošteva v
povezavi z mineralnimi gnojili, pri katerih je možen samostojen razpad. Koliþina
velja za sestavljena mineralna gnojila na osnovi amonijevega nitrata (sestavljena
mineralna gnojila, ki vsebujejo amonijev nitrat s fosfatom in/ali pepeliko), v katerih je
delež dušika zaradi amonijevega nitrata:
–
med 15,75 masnih % (15,75 masnih % dušika zaradi amonijevega nitrata
ustreza 45 % amonijevemu nitratu) in 24,5 masnih % (24,5 masnih % dušika
zaradi amonijevega nitrata ustreza 70 % amonijevemu nitratu) in ki bodisi
vsebujejo najveþ 0,4 % gorljivih/organskih snovi ali ki izpolnjujejo pogoje glede
odpornosti proti eksplozivnosti skladno s predpisi o pogojih kakovosti,
metodah preskušanja in postopkih za doloþitev lastnosti amon-nitratnih gnojil,
ali
–
najveþ 15,75 masnih % (15,75 masnih % dušika zaradi amonijevega nitrata
ustreza 45 % amonijevemu nitratu) in kjer vsebnosti gorljivih snovi ni omejena,
in pri katerih je možen samostojen razpad v skladu s preskusom v koritu, ki je
podrobneje doloþen v Priporoþilih Združenih narodov za prevoz nevarnega
blaga: Priroþnik preskusov in meril, del III, pododdelek 38.2;

2.

da se amonijev nitrat s koliþinami za razvrstitev 1.250 t / 5.000 t upošteva v
povezavi z mineralnimi gnojili. Koliþina velja za enostavna mineralna gnojila na
osnovi amonijevega nitrata in za sestavljena mineralna gnojila na osnovi
amonijevega nitrata, v katerih je delež dušika zaradi amonijevega nitrata:
–
veþ kot 24,5 masnih %, z izjemo mešanic amonijevega nitrata z dolomitom,
apnencem ali kalcijevim karbonatom, þistoþe najmanj 90 %,
–
veþ kot 15,75 masnih % za mešanice amonijevega nitrata in amonijevega
sulfata,
–
veþ kot 28 masnih % (28 masnih % dušika zaradi amonijevega nitrata
ustreza 80 % amonijevemu nitratu) za mešanice amonijevega nitrata z
dolomitom, apnencem in/ali kalcijevem karbonatom, þistoþe najmanj 90 %,
in ki izpolnjujejo pogoje glede odpornosti proti eksplozivnosti skladno s
predpisi o pogojih kakovosti, metodah preskušanja in postopkih za doloþitev
lastnosti amon-nitratnih gnojil;
da amonijev nitrat s koliþinami za razvrstitev 350 t / 2.500 t velja za amonijev nitrat
in pripravke amonijevega nitrata, v katerih je delež dušika zaradi amonijevega
nitrata:
–
med 24,5 masnih % in 28 masnih % in ki vsebujejo najveþ 0,4 % gorljivih
snovi, ali
–
veþ kot 28 masnih % in ki vsebujejo najveþ 0,2 % gorljivih snovi,
in za vodne raztopine amonijevega nitrata, v katerih je amonijevega nitrata veþ
kot 80 masnih %;

3.
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da se amonijev nitrat s koliþinami za razvrstitev 10 t /50 t upošteva v povezavi s
snovmi, ki ne dosegajo tehnoloških specifikacij in z mineralnimi gnojili, ki ne
izpolnjujejo pogojev glede odpornosti proti eksplozivnosti. Koliþina velja:
–
za snovi, odvržene v proizvodnem postopku, za amonijev nitrat ter pripravke iz
amonijevega nitrata, za enostavna mineralna gnojila na osnovi amonijevega
nitrata in za sestavljena mineralna gnojila na osnovi amonijevega nitrata, na
katera se nanašata toþki 2 in 3, ki jih konþni uporabnik vrne ali je vrnil
proizvajalcu, v zaþasno skladišþe ali obrat za predelavo, in sicer zaradi njihove
ponovne predelave, recikliranja ali obdelave zaradi varne uporabe, ker ne
izpolnjujejo veþ zahtev iz toþk 2 in 3;
–
za mineralna gnojila, na katera se nanašata prva alinea toþke 1 in toþka 2, ki
ne izpolnjujejo pogojev glede odpornosti proti eksplozivnosti skladno s predpisi
o pogojih kakovosti, metodah preskušanja in postopkih za doloþitev lastnosti
amon-nitratnih gnojil;
da se kalijev nitrat s koliþinami za razvrstitev 5.000 t / 10.000 t upošteva za
sestavljena mineralna gnojila na osnovi kalijevega nitrata v obliki kroglic ali granul;
da se kalijev nitrat s koliþinami za razvrstitev 1.250 t / 5.000 t upošteva za
sestavljena mineralna gnojila na osnovi kalijevega nitrata v kristalni obliki;
da se koliþine poliklorodibenzofuranov in poliklorodibenzodioksinov raþunajo z
uporabo naslednjih faktorjev:

Mednarodni faktorji za toksiþno ekvivalentnost (ITEF) za izomere
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeDD

1
0,5

2,3,7,8-TCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF

0,1
0,5
0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1
0,1
0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1
0,1
0,1
0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01
0,01

OCDD

0,001

OCDF

0,001

(T = tetra, P = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta).
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Tabela 2: koliþine za razvrstitev za nevarne snovi glede na njihove nevarne lastnosti
Stolpec 1
Nevarne lastnosti

Stolpec 2
Stolpec 3
Koliþine za razvrstitev (v t)

1.
2.
3.
4.

5
50
50
50

20
200
200
200

10

50

5000
50
5000
10

50000
200
50000
50

100

200

200

500

Druge nevarne lastnosti v
kombinaciji z
opozorilnimi stavki R:
R 14: ‘Burno reagira z vodo’ (vkljuþno z R 100
14/15)
R 29: ‘V stiku z vodo se sprošþa strupen plin’
50

500

5.

6.
7.a
7.b
8.
9.

10.

ZELO STRUPENO
STRUPENO
OKSIDATIVNO
EKSPLOZIVNO (z upoštevanjem toþke 1 za
snovi, spojine in predmete, ki so na podlagi
predpisov o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnega blaga razvršþeni v podrazred 1.4)
EKSPLOZIVNO (z upoštevanjem toþke 1 za
snovi z opozorilnim stavkom R2 ali R3 ter za
snovi, spojine in predmete, ki so na podlagi
predpisov o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnega blaga razvršþeni v podrazred 1.1,
1.2, 1.3, 1.5 ali 1.6)
VNETLJIVO
LAHKO VNETLJIVO
LAHKO VNETLJIVO (tekoþine)
ZELO LAHKO VNETLJIVO
OKOLJU NEVARNO – v kombinaciji z
opozorilnimi stavki:
i) R 50: ‘Zelo strupeno za vodne organizme,’
(vkljuþno z R50/R53),
ii) R 51/53: ‘Strupeno za vodne organizme,
lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje’

200

Pri koliþinah za razvrstitev iz tabele 2 je treba upoštevati:
1.

da nevarna lastnost “eksplozivno” velja za:
a) snovi ali pripravke, ki ustvarjajo nevarnost za eksplozijo ob udarcu, trenju,
požaru ali drugih virih vžiga (stavek R2),
b) snovi ali pripravke, ki ustvarjajo izjemno tveganje za eksplozijo zaradi udarca,
drgnjenja, požara ali drugih virov vžiga (stavek R3),
c)
snovi, pripravke ali predmete, ki se na podlagi predpisov o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga razvršþajo v razred 1,
þ)
pirotehniþne snovi, ki so snovi ali pripravki, namenjene za proizvodnjo toplote,
svetlobe, zvoka, plina ali dima ali za kombinacijo takšnih uþinkov s samodejno
eksotermno kemijsko reakcijo,

Stran

9824 /

d)

Št.

71 / 14. 7. 2008

Uradni list Republike Slovenije

eksplozivne ali pirotehniþne snovi ali pripravki, ki jih vsebujejo predmeti. Za
namen razvrstitve obratov se upošteva koliþina eksplozivne ali pirotehniþne
snovi v predmetu. ýe ta koliþina ni znana, se celoten predmet šteje za
eksplozivno snov;

2.

da nevarna lastnost “vnetljivo” s koliþinami za razvrstitev 5.000 t / 50.000 t velja za
vnetljive tekoþine oziroma za tekoþe snovi in pripravke, ki imajo plamenišþe med
vkljuþno 21 oC in vkljuþno 55 oC (stavek R 10), in ki pospešujejo gorenje;

3.

da nevarna lastnost “lahko vnetljivo” s koliþinami za razvrstitev 50 t / 200 t velja za:
a) tekoþe snovi in pripravke, ki se lahko segrejejo in se konþno samodejno
vnamejo v stiku z zrakom že pri normalni temperaturi brez dovajanja energije
(stavek R 17),
b) tekoþe snovi in pripravke, katerih plamenišþe je nižje od 55 oC in ki ostanejo
pod pritiskom v tekoþem stanju, kjer posebni procesni pogoji (na primer visok
tlak ali visoka temperatura) lahko ustvarijo nevarnost za nastanek veþje
nesreþe;

4.

da nevarna lastnost “lahko vnetljivo (tekoþine)” s koliþinami za razvrstitev 5.000 t /
50.000 t velja za tekoþe snovi ali pripravke, katerih plamenišþe je nižje od 21 oC in
ki niso zelo lahko vnetljivi (stavek R 11, druga alinea);

5.

da nevarna lastnost “zelo lahko vnetljive” s koliþinami za razvrstitev 10 t / 50 t velja
za:
a) tekoþe snovi in pripravke, ki imajo plamenišþe nižje od 0 oC in vrelišþe (ali pri
vrelišþnem obmoþju – zaþetno vrelišþno toþko) pri 35 oC ali nižje pri
normalnem tlaku (stavek R 12, prva alinea),
b) plinaste snovi in pripravke, ki so vnetljivi v stiku z zrakom pri normalni
temperaturi in normalnem tlaku (stavek R 12, druga alinea), ki so v plinastem
ali superkritiþnem stanju,
c)
vnetljive in lahko vnetljive tekoþe snovi in pripravke, þe jih hranimo pri
temperaturi, višji od temperature vrelišþa.
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Priloga 2: Zahteve za sistem obvladovanja varnosti
Sistem obvladovanja varnosti je del celotnega sistema organiziranosti in vodenja obrata, s
katerim se izvaja zasnova prepreþevanja veþjih nesreþ obrata.
Zahteve za sistem obvladovanja varnosti so opredeljene v toþkah 1 do 7 te priloge:
1.
Organizacijska struktura ter pristojnosti, odgovornosti in pooblastila.
Upravljavec obrata mora:
–
znotraj celotne organizacijske strukture opredeliti pristojnosti, odgovornosti in
pooblastila zaposlenih obrata, katerih delo lahko pomembno vpliva na obvladovanje
veþjih nesreþ obrata in na zmanjšanje tveganja za okolje,
–
opredeliti vsebino, obseg in naþin usposabljanja za te zaposlene ter usposabljanje
izvajati,
–
zagotoviti izvajanje prejšnjih alinei za vse redno zaposlene v obratu in za vse
pogodbene izvajalce, ki stalno ali obþasno delajo v obratu;
2.
Opredelitev in ovrednotenje nevarnosti veþjih nesreþ.
Upravljavec obrata mora opredeliti in v praksi izvajati postopke za sistematiþno analizo veþjih
nesreþ obrata, ki obsega doloþitev nevarnosti za nastanek veþjih nesreþ zaradi obiþajnega
ali neobiþajnega obratovanja obrata, oceno pogostosti veþjih nesreþ in oceno njihovih
posledic;
3.
Obvladovanje obratovanja.
Upravljavec obrata mora opredeliti in v praksi izvajati postopke in navodila za varno
obratovanje in vzdrževanje obratov, procesov in opreme ter za obþasne zaustavitve
obratovanja;
4.
Obvladovanje sprememb obrata.
Upravljavec obrata mora opredeliti in v praksi izvajati postopke za naþrtovanje novih obratov,
procesov ali skladišþnih zmogljivosti in za uvajanje sprememb v obstojeþe obrate, procese ali
skladišþne zmogljivosti;
5.
Naþrtovanje ukrepov za izredne dogodke in veþje nesreþe.
Upravljavec obrata mora opredeliti in v praksi izvajati:
–
postopke za sistematiþno doloþitev predvidljivih izrednih dogodkov in nesreþ,
–
postopke za izdelavo, preverjanje in pregledovanje naþrtov zašþite in reševanja,
–
postopke za usposabljanje vseh zaposlenih obrata in pogodbenih sodelavcev obrata,
za izvajanje reševalnih in drugih nalog ob nesreþi;
6.
Monitoring obratovanja.
Upravljavec obrata mora opredeliti in v praksi izvajati postopke, s katerimi stalno ocenjuje
skladnost delovanja obrata s cilji iz zasnove prepreþevanja veþjih nesreþ in sistema
obvladovanja varnosti ter postopke za ugotavljanje neskladnosti in korektivno ukrepanje v
primeru neskladnosti. Postopki morajo zajemati tudi sistem poroþanja o veþjih nesreþah ali
skorajšnjih nesreþah (zlasti tistih, pri katerih so bili zašþitni ukrepi neuspešni), analizo
vzrokov nesreþ in naþin upoštevanja rezultatov analize oziroma ob tem pridobljenih izkušenj;
7.
Presoja in pregled.
Upravljavec obrata mora opredeliti in v praksi izvajati:
–
postopke za obþasno sistematiþno oceno ustreznosti zasnove prepreþevanja veþjih
nesreþ in za oceno uþinkovitosti in ustreznosti sistema obvladovanja varnosti,
–
postopke za dokumentiran pregled izvajanja zasnove prepreþevanja veþjih nesreþ in
sistema obvladovanja varnosti v praksi ter za njuno noveliranje s strani vodstva
obrata.
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Priloga 3: Varnostno poroþilo
Varnostno poroþilo mora vsebovati zlasti:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

povzetek varnostnega poroþila, v katerem poda izhodišþa za njegovo izdelavo,
prikaže scenarije možnih veþjih nesreþ v obratu in ugotovitve glede izpolnjevanja
obveznosti upravljavca obrata, da je storil vse potrebno za prepreþitev veþjih nesreþ
in za zmanjšanje njihovih posledic;
opis sistema upravljanja in organizacije obrata z vidika prepreþevanja veþjih nesreþ in
zmanjševanja njihovih posledic. Opis mora obsegati vsebine, navedene v prilogi 2 te
uredbe;
opis obrata in njegove okolice, ki obsega:
a)
opis lokacije obrata in njegove okolice, vkljuþno z geografskim položajem,
meteorološkimi, geološkimi, hidrografskimi in drugimi podatki ter z opisom rabe
obmoþja obrata v preteklosti, þe je to ustrezno,
b)
opis naprav znotraj obrata in dejavnosti obrata, ki predstavljajo nevarnost za
nastanek veþje nesreþe,
c)
opis naprav ali drugih enot obrata ter aktivnosti, kjer lahko pride do veþjih
nesreþ;
opis naprav obrata, ki obsega:
a)
opis dejavnosti in proizvodov tistih delov obrata, ki so pomembni z vidika
varnega obratovanja, opis virov nevarnosti za nastanek veþjih nesreþ in
pogojev, pod katerimi se veþje nesreþe v napravi lahko zgodijo, ter opis
predvidenih ukrepov za prepreþitev veþjih nesreþ,
b)
opis procesov, posebej obratovalnih metod in postopkov,
c)
opis nevarnih snovi:
– seznam nevarnih snovi, ki vkljuþuje podatke za opredelitev nevarnih snovi
(kemijsko ime ali CAS številko ali ime po mednarodno priznani kemijski
nomenklaturi IUPAC) in najveþjo koliþino nevarnih snovi, ki so prisotne ali ki
bi lahko bile prisotne v obratu,
– fizikalno-kemijske, toksikološke in eko-toksikološke znaþilnosti nevarnih
snovi in opis nevarnosti, ki jih predstavljajo za ljudi in okolje (takojšnjih in
tistih z zakasnelimi uþinki),
– fizikalno-kemijske znaþilnosti nevarnih snovi pri obiþajnih pogojih uporabe
in pri predvidljivih vrstah izrednih dogodkov ali nesreþ;
opredelitev in analizo tveganj za okolje ter opis prepreþevanja veþjih nesreþ, ki
obsega:
a)
podroben opis možnih scenarijev veþjih nesreþ, njihove pogostosti oziroma
pogojev, pod katerimi se lahko zgodijo, vkljuþno z navedbo dogodkov, ki lahko
sprožijo scenarije veþjih nesreþ, in katerih vzroki so lahko znotraj obrata ali
izven njega,
b)
oceno obsega in resnosti posledic veþjih nesreþ, ki se lahko zgodijo v obratu.
Ocena obsega tudi grafiþni prikaz obmoþja (na karti v ustreznem merilu), na
katerem veþje nesreþe obrata lahko povzroþijo škodljive posledice za ljudi in
okolje,
c)
opis tehniþnih parametrov in opreme za zagotavljanje varnosti naprav obrata;
opis zašþitnih ukrepov in ukrepanja ob nesreþah za zmanjšanje posledic veþje
nesreþe, ki obsega:
a)
opis opreme obrata za zmanjšanje posledic veþjih nesreþ,
b)
organizacijo obvešþanja, opozarjanja in ukrepanja ob veþjih nesreþah,
c)
opis sredstev (v obratu in zunaj njega), ki jih je mogoþe uporabiti za ukrepanje
ob veþji nesreþi,
þ)
povzetek vsebin iz zgornjih alinei za izdelavo naþrta zašþite in reševanja obrata.
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Priloga 4: Informacija za javnost o varnostnih ukrepih
Informacija za javnost o varnostnih ukrepih mora vsebovati zlasti:
–
ime in sedež upravljavca obrata,
–
naslov obrata,
–
opredelitev odgovorne osebe za informacijo o varnostnih ukrepih,
–
potrditev razvrstitve obrata med obrate veþjega tveganja za okolje in potrditev
izvajanja ukrepov, doloþenih s to uredbo,
–
potrditev, da je za obrat pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje,
–
preprosto razlago dejavnosti, ki potekajo v obratu,
–
podatke o nevarnih snoveh obrata, ki lahko povzroþijo veþjo nesreþo (navedba
kemijskih ali trgovskih imen oziroma navedba nevarnih lastnosti, þe gre za snovi, za
katere se za razvrstitev obrata upošteva tabela 2 priloge 1 te uredbe), z navedbo
njihovih poglavitnih nevarnih lastnosti,
–
splošne podatke o vrsti veþjih nesreþ obrata, ki vkljuþujejo tudi možne uþinke teh
nesreþ na ljudi in okolje,
–
ustrezne in zadostne podatke o tem, kako bodo ljudje v okolici obrata ob veþji nesreþi
opozorjeni nanjo in kako bodo ob veþji nesreþi sproti obvešþani,
–
ustrezne in zadostne napotke za ustrezno ukrepanje in ravnanje ob veþji nesreþi,
–
potrditev, da mora upravljavec obrata izvajati ustrezne ukrepe za obvladovanje veþjih
nesreþ in za zmanjšanje njihovih posledic, še posebej pa sodelovati z reševalnimi in
drugimi službami,
–
navedbo ustreznega naþrta zašþite in reševanja lokalne skupnosti, vkljuþno s
pozivom prebivalcem, da ob veþji nesreþi upoštevajo navodila ali zahteve reševalnih
služb,
–
podatke o tem, kje zainteresirani lahko dobijo podrobnejše podatke o varnostnih
ukrepih.

9
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Priloga 5: Merila za opredelitev veþje nesreþe, o kateri se obvesti in poroþa Evropski Komisiji
(1) Evropski Komisiji se poroþa o vsaki veþji nesreþi v obratu, kot je na primer požar,
eksplozija ali izredni, nenaþrtovani izpust nevarne snovi, ki ustreza merilu iz toþke 1 ali ki je
povzroþila vsaj eno od posledic, navedenih v toþkah 2, 3, 4 ali 5:
1.
koliþina v veþjo nesreþo vkljuþene nevarne snovi je enaka ali veþja od 5 % koliþine za
razvrstitev iz tretjega stolpca tabele 1 ali tabele 2 priloge 1 te uredbe ali
2.
posledice za zdravje in premoženje ljudi, nastale ob veþji nesreþi, v katero so bile
nevarne snovi neposredno vkljuþene:
–
smrt ene osebe,
–
najmanj šest oseb znotraj obrata poškodovanih in hospitaliziranih najmanj 24
ur,
–
najmanj ena oseba zunaj obrata poškodovana in hospitalizirana najmanj 24 ur,
–
bivališþa zunaj obrata poškodovana in neuporabna,
–
evakuacija ali zadržanje oseb v notranjih prostorih za veþ kot 2 uri, pri þemer je
zmnožek števila oseb in števila ur evakuacije ali zadrževanja v notranjih
prostorih enak ali veþji od 500,
–
prekinjena oskrba s pitno vodo, elektriko, plinom ali telefonskimi storitvami za
veþ kot 2 uri, pri þemer je zmnožek števila na ta naþin prizadetih oseb in števila
ur, kolikor traja prekinitev oskrbe, enak ali veþji od 1.000;
3.
posledice na okolju:
a)
stalna ali dolgoroþna škoda za kopenske življenjske prostore, ki obsega:
– najmanj 0,5 ha življenjskega prostora, zavarovanega po predpisih o
ohranjanju narave,
– najmanj 10 ha življenjskega prostora veþjega obsega, vkljuþno s
kmetijskimi površinami,
b)
znatna ali dolgoroþna škoda za habitatne tipe celinskih vod in morja v
naslednjem obsegu:
– najmanj 10 km reke ali kanala ali
– najmanj 1 ha jezera ali ribnika ali
– najmanj 2 ha delte ali
– najmanj 2 ha obale ali odprtega morja,
c)
znatna škoda za vodonosnik ali podzemne vode v obsegu najmanj 1 ha;
4.
škoda na premoženju obrata v vrednosti najmanj 2 milijona eurov ali škoda na
premoženju zunaj obrata v vrednosti najmanj 0,5 milijona eurov;
5.
þezmejne posledice.
(2) Evropsko Komisijo je treba obvestiti tudi o veþji nesreþi ali skorajšnji veþji nesreþi, za
katero ne veljajo merila iz prejšnjega odstavka, a je s strokovnega vidika pomembna zaradi
prepreþevanja veþjih nesreþ in zmanjševanja njihovih posledic.
(3) Pri oceni škode skladno s toþkama 3b in 3c se, kadar je to ustrezno, upoštevajo predpisi
o kakovosti voda oziroma predpisi s podroþja razvršþanja, pakiranja in oznaþevanja nevarnih
snovi v zvezi s smrtno koncentracijo za 50 % vrste, znaþilne za prizadeto obmoþje.
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3114.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o Krajinskem parku Strunjan

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena
v zvezi z drugim odstavkom 163. člena in drugim odstavkom
166. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o Krajinskem parku Strunjan
1. člen
V Uredbi o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št.
107/04, 114/04 – popr. in 83/06) se 18. člen spremeni tako, da
se glasi:
»18. člen
(upravljanje parka)
(1) Za upravljanje parka Vlada Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: vlada) ustanovi javni zavod s posebnim
aktom, s katerim uredi statusno pravna in organizacijska vprašanja v zvezi z njegovim delovanjem.
(2) Javni zavod v okviru javne službe ohranjanja narave v
parku opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske
naloge.«.
2. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(organi javnega zavoda)
(1) Javni zavod ima naslednje organe:
– Svet zavoda,
– Strokovni svet in
– direktorja.
(2) V Svetu zavoda, ki je najvišji organ upravljanja, imajo
samoupravne lokalne skupnosti, ki so na območju parka (v
nadaljnjem besedilu: parkovne lokalne skupnosti), svoje predstavnike.
(3) Podrobnejšo sestavo organov, način imenovanja članov organov ter druga vprašanja ureja akt o ustanovitvi javnega
zavoda.«.
3. člen
Za 19. členom se dodata nova 19.a in 19.b člen, ki se
glasita:
»19.a člen
(naloge javnega zavoda)
(1) Javni zavod opravlja v okviru javne službe ohranjanja
narave naslednje naloge:
1. pripravlja predlog načrta upravljanja parka;
2. pripravlja letne programe dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za izvajanje določenih nalog in
ukrepov varstva narave;
3. sodeluje s parkovnimi lokalnimi skupnostmi pri doseganju ciljev parka;
4. spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter okolja v parku;
5. skrbi za izvajanje razvojnih in varstvenih usmeritev ter
varstvenih režimov;
6. sodeluje z zavodom pri pripravi naravovarstvenih smernic, naravovarstvenega mnenja, naravovarstvenih pogojev in
naravovarstvenega soglasja ter drugih mnenj, soglasij in strokovnih gradiv za del, ki se nanaša na park;
7. izvaja ukrepe varstva narave v parku vključno z ukrepi
pogodbenega varstva in skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
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8. skrbi za izvajanje oziroma izvaja naravovarstvene na-

9. sodeluje z upravnimi organi in organizacijami, ki na
podlagi predpisov izvajajo naloge varstva, upravljanja ali rabe
na pravno določenih območjih;
10. sodeluje z inšpekcijskimi službami;
11. sodeluje z nevladnimi organizacijami;
12. sodeluje z lastniki, najemniki in drugimi uporabniki
zemljišč v parku, jim strokovno pomaga in svetuje;
13. sodeluje pri pripravi programov, načrtov in drugih razvojnih in varstvenih dokumentov za del, ki se nanaša na
park;
14. usklajuje in spremlja raziskovalne in razvojne naloge
v zvezi s parkom;
15. sodeluje pri izvajanju mednarodnih projektov, ki se
nanašajo na park, oziroma jih izvaja;
16. skrbi za predstavitev parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o parku;
17. zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijsko mrežo parka;
18. načrtuje, gradi in vzdržuje infrastrukturo v parku;
19. vodi obiskovalce po parku;
20. izvaja druge naloge v sklopu varstva in razvoja v
skladu s to uredbo.
(2) Javni zavod opravlja kot javno službo tudi naloge, ki
se nanašajo na upravljanje z nepremičninami v lasti države v
parku in služijo namenom parka.
(3) Vlada s sklepom določi nepremičnine iz prejšnjega
odstavka.
(4) Podrobnejše naloge glede obsega upravljanja z nepremičninami v lasti države se določijo v aktu o ustanovitvi
javnega zavoda.
19.b člen
(javna pooblastila)
Javni zavod izvaja na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge:
– izvaja neposredni nadzor v parku v skladu s predpisi, ki
urejajo ohranjanje narave;
– upravlja z bazami podatkov, ki se nanašajo na park.«.
4. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljanje parka se izvaja na podlagi desetletnega
načrta upravljanja parka.
(2) Načrt upravljanja parka se obvezno upošteva pri urejanja prostora, opravljanju dejavnosti ter upravljanju, rabi in
gospodarjenju z naravnimi dobrinami v parku, pri ohranjanju
krajinske pestrosti ter pri izvajanju gospodarskih in drugih javnih služb v parku.«.
5. člen
Za 21. členom se doda novi 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(priprava, sprejem in spremljanje izvajanja načrta upravljanja)
(1) Načrt upravljanja strokovno pripravi javni zavod ob
sodelovanju zavoda. Pri pripravi načrta upravljanja lahko sodelujejo tudi druge strokovne organizacije, ki na podlagi predpisov izvajajo naloge varstva na pravno določenih območjih,
in parkovne lokalne skupnosti ter predstavniki nevladnih organizacij.
(2) Javni zavod pripravi predlog načrta upravljanja na
podlagi te uredbe in predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, ter
ob upoštevanju mnenj, stališč in pripomb iz javne obravnave,
stališč parkovnih lokalnih skupnosti in organizacij iz prejšnjega
odstavka.
(3) Načrt upravljanja sprejme vlada na predlog ministrstva.
(4) Javni zavod letno poroča ministrstvu o izvajanju načrta
upravljanja.
(5) Če javni zavod ob spremljanju izvajanja načrta upravljanja ugotovi, da ga je treba prilagoditi spremenjenim razme-
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ram, pripravi spremembe načrta upravljanja, ki se sprejemajo
na enak način kot načrt upravljanja.«.
6. člen
V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni zavod na podlagi načrta upravljanja parka
sprejme finančno ovrednoteni letni program dela.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Javni zavod pošlje program dela in finančni načrt,
po sprejetju na svetu zavoda, ministrstvu, ki ga predloži vladi
v potrditev.«.
Četrti odstavek se črta.
23. člen se črta.

»24. člen
(sredstva)
(1) Javni zavod pridobiva finančna sredstva za upravljanje
parka:
– iz državnega proračuna;
– z vstopninami, dotacijami in donacijami;
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja;
– iz različnih mednarodnih programov pomoči;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu s cilji parka, iz sredstev
lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma
drugih organizacij;
– iz drugih virov.
(2) Javni zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti v skladu z njihovimi
programi oziroma sprejetim načrtom upravljanja parka.
(3) Del sredstev, pridobljenih na način iz prvega odstavka
tega člena, se lahko nameni za izvajanje razvojnih usmeritev
parka v skladu z načrtom upravljanja parka.«.

in«.

14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2008/7
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-2511-0124
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

7. člen

8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

25. člen se črta.
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9. člen

10. člen
V prvem odstavku 26. člena se črta besedilo »Policija

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Vlada ustanovi javni zavod na podlagi te uredbe najkasneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe. Javni zavod
začne izvajati naloge, določene s to uredbo, s 1. januarjem
2009.
(2) Do 31. decembra 2008 opravlja varstvene naloge v
parku na podlagi pogodbe o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave (št.: 2511 08 600 026) Zavod Republike
Slovenije za varstvo narave.
12. člen
(1) Javni zavod mora najkasneje v dveh letih po ustanovitvi predložiti ministrstvu predlog načrta upravljanja parka.
(2) Minister določi začasne upravljavske smernice v roku
6 mesecev od uveljavitve te uredbe. Začasne upravljavske
smernice ostanejo v veljavi do sprejetja prvega upravljavskega
načrta parka.
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
podelitvi koncesije za upravljanje Krajinskega parka Strunjan
(Uradni list RS, št. 114/04 in 96/06).

USTAVNO SODIŠČE
3115.

Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Makole, kolikor kategorizira javno cesto po
parc. št. 825/3 in 825/4, k.o. Dežno, v neskladju
z Ustavo, in o zavrženju pobude

Številka: U-I-182/06-18

Datum: 3. 7. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v
postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Hilde Strehar in Jožefa Streharja, Zgornja Polskava, na
seji 3. julija 2008

o d l o č i l o:
1. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/08), kolikor kategorizira javno cesto po parc. št. 825/3 in 825/4, k. o. Dežno,
je v neskladju z Ustavo.
2. Občina Makole je dolžna ugotovljeno neskladje odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije tako, da s pobudnikoma sklene pravni posel
za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne postopek
razlastitve ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev
javne ceste.
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), kolikor kategorizira javno
cesto po parc. št. 825/3 in 825/4, k. o. Dežno, se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnika sta vložila pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju Odlok
Občine Slovenska Bistrica), kolikor kategorizira javno cesto
po zemljiščih s parc. št. 825/3 in 825/4, k. o. Dežno, ki naj bi
bili njuna last. Zatrjevala sta, da Občina Slovenska Bistrica z
njima ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč, niti ni
zoper njiju izvedla postopka razlastitve. Odlok Občine Slovenska Bistrica naj bi bil zato v izpodbijanem delu v neskladju s
33. in z 69. členom Ustave ter s 37. členom Stvarnopravnega
zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – v nadaljevanju SPZ).
Navedena zemljišča naj bi se po ustanovitvi Občine Makole
nahajala na njenem območju. Zato sta pobudnika zaprosila, da
Ustavno sodišče odloči, katera občina je dolžna z njima skleniti
pravni posel za pridobitev zemljišč oziroma izvesti razlastitveni
postopek.
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2. Ustavno sodišče je pobudo najprej poslalo v odgovor
Občini Slovenska Bistrica. Po ustanovitvi Občine Makole je
bila pobuda poslana v odgovor tudi Občini Makole, saj so se
na podlagi 124. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 2/07 – v nadaljevanju Statut) do sprejema
novih splošnih aktov v Občini Makole uporabljali splošni akti,
ki so jih sprejeli organi prejšnje Občine Slovenska Bistrica, če
niso bili v nasprotju z zakonom ali s Statutom.
3. S sprejetjem novega Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v Občini Makole (v nadaljevanju Odlok Občine
Makole) je na njenem območju prenehal veljati Odlok Občine
Slovenska Bistrica. Pobudnika sta pobudo razširila tudi na Odlok Občine Makole, kolikor kategorizira javno cesto, ki poteka
po parc. št. 825/3 in 825/4, k. o. Dežno. Občina Makole naj
bi namreč z izpodbijanim Odlokom kategorizirala javno cesto
po istih zemljiščih, kot je bila kategorizirana v Odloku Občine
Slovenska Bistrica. Zato naj bi bil tudi Odlok Občine Makole v
neskladju s 33. in z 69. členom Ustave ter s 37. členom SPZ.
4. Občina Makole je odgovorila, da leži parc. št. 825/3, k. o.
Dežno, vzporedno s parc. št. 1354/1, k. o. Dežno, po kateri naj
bi potekala javna cesta Pogačar–Gradiše. V preteklosti naj bi
prišlo do zamika ceste v naravi, zato naj bi javna cesta sedaj
potekala tudi po drugih zemljiščih. Občina je predlagala ponovno odmero javne ceste in zamenjavo dela zemljišč pobudnikov
z delom parc. št. 1354/1, k. o. Dežno.
B. – I.
5. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da sta pobudnika
lastnika parc. št. 825/3 in 825/4, k. o. Dežno. Pobudnika zato
izkazujeta pravni interes za oceno ustavnosti in zakonitosti
Odloka Občine Makole, kolikor na njunih zemljiščih kategorizira javno cesto. Ustavno sodišče je zato pobudo v tem delu
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem
o stvari sami.
6. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem
ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih
določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne
koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki
jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev
lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva,
da zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko
opravi v postopku, v katerem se za konkreten primer ugotovi,
ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem
so zagotovljeni tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali
odškodnina.
7. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in nasl. – v nadaljevanju
ZJC). Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za
cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost
prometa na njih. V prvem odstavku 3. člena ZJC je določeno,
da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa
v lasti občine. V primerih, ko obstoječe javne ceste potekajo
po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot določa prvi
odstavek 3. člena ZJC, prehodna ureditev iz 19. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC-B) predvideva, da se
lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali
nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, ki je
urejen z navedeno določbo ZJC-B.
8. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-387/02 z dne 20. 5.
2004 (Uradni list RS, št. 62/04 in OdlUS XIII, 36) poudarilo tudi,
da občina po ugotovitvi, da je posamezna javna cesta grajena
na zemljišču, ki je v zasebni lasti, zgolj zaradi tega ne sme opustiti njene kategorizacije, ker je dolžna spoštovati predpisana
merila za kategorizacijo javnih cest. V primeru, da cesta izpolnjuje ta merila, je občina dolžna cesto ustrezno kategorizirati
in s pravnim poslom ali po razlastitvenem postopku pridobiti
zemljišče, na katerem je cesta zgrajena.
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9. V obravnavanem primeru Občina Makole s pobudnikoma ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč. Za pridobitev njunih zemljišč tudi ni bil izveden postopek razlastitve.
Zato je Odlok Občine Makole v izpodbijanem delu v neskladju
z 19. členom ZJC-B in z 69. členom Ustave. Ker Odlok Občine
Makole, kolikor kategorizira javno cesto po parc. št. 825/3 in
825/4, k. o. Dežno, nedopustno posega v lastninsko pravico,
je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je
ugotovilo neskladnost izpodbijanega Odloka Občine Makole
iz navedenih razlogov, zato ni ocenilo še drugih očitkov pobudnikov.
10. Gre za primer iz 48. člena ZUstS, zato je Ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo. Kadar Ustavno sodišče izda
ugotovitveno odločbo, določi organu, ki je izdal protiustaven
oziroma nezakonit predpis, rok, v katerem mora ugotovljeno
neustavnost oziroma nezakonitost odpraviti (drugi odstavek
48. člena ZUstS). Odlok Občine Makole je v izpodbijanem delu
v neskladju z Ustavo, ker je Občina Makole opustila dolžno ravnanje. Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka
48. člena v povezavi z drugim odstavkom 40. člena ZUstS Občini Makole naložilo, naj v roku šestih mesecev s pobudnikoma
sklene pravni posel za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku
začne razlastitveni postopek ali pa v primeru ugotovitve, da
lokalna cesta ne izpolnjuje pogojev za kategorizacijo, v skladu
z ZJC izpelje postopek za njeno ukinitev.
B. – II.
11. Pobudnika izpodbijata tudi Odlok Občine Slovenska
Bistrica, ki je po vložitvi pobude v izpodbijanem delu prenehal veljati. V primerih, ko izpodbijani predpis med postopkom
pred Ustavnim sodiščem preneha veljati, Ustavno sodišče na
podlagi drugega odstavka 47. člena ZUstS odloči o njegovi
ustavnosti oziroma zakonitosti le, če niso bile odpravljene posledice njegove neustavnosti oziroma nezakonitosti. Ustavno
sodišče je zato pobudnika pozvalo, naj pojasnita, ali vztrajata
pri vloženi pobudi, oziroma naj izkažeta okoliščine, iz katerih bo
razvidno, katere posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti
niso bile odpravljene.
12. Pobudnika sta odgovorila, da razširjata pobudo in
predlagala tudi oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Odloka
Občine Makole. Ker pobudnika nista izkazala pravovarstvene
potrebe za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Odloka Občine Slovenska Bistrica, je Ustavno sodišče
pobudo v tem delu zavrglo.
C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena, drugega odstavka 40. člena in tretjega odstavka
25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici
in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr.
Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

3116.

Sklep o delnem zadržanju izvrševanja prvega
odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 1.
točke drugega odstavka 138. člena Pravil
obveznega zdravstvenega zavarovanja

Številka: U-I-163/08-7

Datum: 3. 7. 2008

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti ter
ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Varuhinje človekovih pravic, na seji 3. julija 2008
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1. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se izvrševanje
prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b.
in 38/06), kolikor se nanaša na otroka, s katerim zavarovanec
živi v skupnem gospodinjstvu, zadrži.
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se izvrševanje 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03,
78/03, 84/04 in 44/05), kolikor se nanaša na otroka, s katerim
zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu, zadrži.

Obrazložitev
A.
1. Varuhinja človekovih pravic vlaga zahtevo za oceno
ustavnosti prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju
ZZVZZ) ter ustavnosti in zakonitosti 1. točke drugega odstavka
138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju Pravila), ker naj bi bila v neskladju s členi Ustave 2,
14, 53, 54 in 56. Ustavnemu sodišču predlaga, naj izpodbijane
določbe, kolikor se nanašajo na otroke, razveljavi, do svoje
odločitve pa zadrži njihovo izvajanje. Z izvajanjem ureditve, po
kateri se zahteva, da otrok in zavarovanec živita v skupnem
gospodinjstvu, naj bi staršem in njihovim otrokom nastajale
nepopravljive škodljive posledice. Starši, ki jim je na podlagi
izpodbijanih določb zavrnjena upravičena odsotnost z dela
zaradi nege otroka med boleznijo, naj te pravice ne bi mogli
več uveljaviti, ker s potekom časa ne bi imela več smisla in
razloga. Z zavrnitvijo pa naj bi bile kršene tudi otrokove pravice
do zdravstvenega varstva, kamor sodi tudi starševska nega v
času bolezni.
B.
2. Ustavno sodišče lahko na podlagi 39. člena Zakona
o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v
nadaljevanju ZUstS) do končne odločitve zadrži izvrševanje
izpodbijanih določb predpisov, če bi zaradi njihovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar
Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja
izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebitnega protiustavnega
predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se
izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale.
3. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki lahko
nastanejo z izvrševanjem izpodbijanih prvega odstavka 30. člena ZZVZZ in 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil,
hujše od posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje izvrševanja
izpodbijanih določb v delu, ki se nanaša na življenje otroka v
skupnem gospodinjstvu. Otrokovemu pričakovanju, da bosta
za njegovo življenje in zdravje enako skrbela oba starša, čeprav ne živita skupaj, postavlja nasproti manjšo težavnost pri
izvajanju pravice do začasne odsotnosti z dela in nadomestila
plače. Za odkrivanje in odpravljanje morebitnih nepravilnosti pri
uresničevanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
so v ZZVZZ in Pravilih že določeni mehanizmi. Zato nosilcu
zavarovanja ne more nastati nepopravljiva škoda.
4. Zadržanje izvajanja prvega odstavka 30. člena ZZVZZ
in 1. točke 138. člena Pravil, kot je opredeljeno v 1. in 2. točki
izreka, pomeni, da tistemu od staršev, ki z otrokom ne živi na
istem naslovu oziroma v skupnem gospodinjstvu, zahtevek za
nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela ne more
biti zavrnjen zgolj iz tega razloga. Če okoliščine posameznega
primera to zahtevajo, lahko otrokov izbrani zdravnik pridobi
mnenje tistega od staršev, pri katerem otrok živi oziroma odobri
nego otroka v gospodinjstvu tistega od staršev, ki nego nudi.
C.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega
odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter
sodnici in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič,

Uradni list Republike Slovenije
dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec.
Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3117.

Splošni akt o spremembah Splošnega akta o
prenosljivosti številk

Na podlagi sedmega odstavka 71. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in
102/07 – ZDRad) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o spremembah Splošnega akta
o prenosljivosti številk
1. člen
Drugi odstavek 10. člena Splošnega akta o prenosljivosti
številk (Uradni list RS, št. 75/05, 83/05 – popr., 25/06, 39/06
in št. 16/07; v nadaljevanju: splošni akt) se spremeni tako, da
se glasi:
»(2) Identifikacija uporabnika naročnika se opravi s pomočjo dokumenta, s katerim se dokazuje identiteto osebe in
računa za komunikacijske storitve izdanega s strani operaterja
dajalca številke, iz katerega je razvidna šifra kupca in ki ni starejši od treh mesecev. Identifikacijo uporabnika predplačnika se
opravi s predložitvijo PUK številke SIM kartice.«
2. člen
Drugi odstavek 11. člena splošnega akta se spremeni
tako, da se glasi:
»(2) V primeru upravičene zahteve za prenos številke
mora operater dajalec številke v roku 3 ur potrditi centralni bazi
podatkov (CBP) datum prenosa številke, ki je v okviru roka,
določenega v tretjem oziroma četrtem odstavku 13. člena tega
splošnega akta.«
3. člen
(1) Tretji odstavek 13. člena splošnega akta spremeni
tako, da se glasi:
»(3) Priprava omrežja za prenos številke v mobilnih
omrežjih ne sme trajati dalj kot 3 delovne dni, šteto od dneva, ko je operater dajalec številke prejel zahtevo za prenos
številke.«
(2) Četrti odstavek 13. člena splošnega akta se spremeni
tako, da se glasi:
»(4) Priprava omrežja za prenos številke v fiksnih omrežjih
ne sme trajati dalj kot 3 delovne dni, šteto od dneva, ko je operater dajalec številke prejel zahtevo za prenos številke. Dejanski
trenutek prenosa se mora ujemati z dogovorjenim začetkom
izvajanja storitev pri operaterju prejemniku številke ter mora biti
usklajen s prehodi med operaterji na krajevni zanki in drugih
medoperaterskih storitvah. Usklajenost teh postopkov spremlja
in koordinira upravljavec centralne baze podatkov (CBP).«
4. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3822-10/2008-17
Ljubljana, dne 7. julija 2008
EVA 2008-2111-0055
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
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OBČINE
BENEDIKT
3118.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Benedikt za leto 2007

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07)
in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06)
je Občinski svet Občine Benedikt na 14. redni seji dne 11. 6.
2008 sprejel

41

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt
za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Benedikt
za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Benedikt za leto 2007 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto Naziv
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago
in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

Znesek v
EUR (brez
centov)
2.951.741

42

43
III.

B.
IV.
75

1.234.912
1.123.191
53.221
58.500
–
206.918

V.
44

31.603
1.358
641
101.099
72.217
562.010
2.176
–
559.834
–
–
–
947.901
947.901
2.884.478
466.723
120.986

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.

X.

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova
privatizacije
DANA POSOILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih
deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

20.597
279.909
32.360
12.871
761.596
214
314.487
71.987
374.908
1.644.700
1.644.700
11.459
11.459

67.263

12.519
12.519
–
–
–

–
–
–
12.519
333.800
333.800
405.394
405.394

8.187
–71.594
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XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije
67.263
39.439

Po zaključnem računu proračuna Občine Benedikt se
stanje sredstev na računu konec leta 2007 prenese v proračun
občine za leto 2008.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41009-001/2008-14
Benedikt, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

V navedenem roku Ministrstvo za okolje sporoči, ali je
potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje
Izdelava dopolnjenega osnutka – oktober 2008
V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen
osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo
skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu za okolje in
prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila – v roku 15
dni
Javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo – december
2008
Stališča do pripomb- 15 dni po javni razgrnitvi
Izdelava predloga – januar 2009
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku
30 dni
V primeru izdelave CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb
in dopolnitev PUP in izda potrdilo
Sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev
PUP z odlokom na OS in objava – februar 2009.
5.

BOHINJ
3119.

Sklep o pripravi (2) sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za
Bohinjsko Bistrico

Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom
96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07) in 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik
Občine Bohinj, št. 8/07) sprejemam

SKLEP
o pripravi (2) sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev (PUP)
za Bohinjsko Bistrico
1.
S tem sklepom se začne priprava (2) sprememb in dopolnitev odloka prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) Bohinjska
Bistrica.
2.
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)
Območje Bohinjske Bistrice se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico (Uradni vestnik
občine Bohinj, št. 7/2001) in Odlokom o prvih spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 6/2005).
Spremembe in dopolnitve je potrebno pripraviti zaradi novih razvojnih interesov občanov, zaradi uskladitve z Zakonom o
spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 127/07, ZGO-1b) in uskladitve s podzakonskimi akti
ter zaradi odprave nomotehničnih dvoumnosti.

(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri
pripravi PUP Bohinjska Bistrica)
Nosilci urejanja prostora:
1. Režijski obrat Bohinj, Rožna ulica 18, Boh. Bistrica
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, Kranj
4. Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Boh. Bistrica
5. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3, Kranj
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, Kranj
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Jezerska
cesta 20, Kranj
9. Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska
cesta 19, Bled.
6.
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PUP TNP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financira Občina
Bohinj in posamezniki.
7.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu in začne veljati naslednji dan po objavi. Občina Bohinj posreduje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-44/2008
Bohinjska Bistrica, dne 4. julija 2008
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.

3.
(Območje sprememb in dopolnitv PUP Bohinjska Bistrica)
S PUP Bohinjska Bistrica se območje naselja Bohinjska
Bistrica.
4.
(Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
Sprejem sklepa in objava – julij 2008
Izdelava strokovnih podlag in osnutka prostorskega akta
– 30 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po
prejemu osnutka

3120.

Sklep o pripravi (11) sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto Bohinj (PUP PC Bohinj)

Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom
96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07) in 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik
Občine Bohinj, št. 8/07) sprejemam

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o pripravi (11) sprememb in dopolnitev Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Bohinj (PUP PC Bohinj)
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
Bohinj.
2.
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)
Območje planske celote Bohinj se ureja z Odlokom o (10)
spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št.
8/2006).
Spremembe in dopolnitve je potrebno pripraviti zaradi
novih razvojnih interesov občine (gradnja mrliških vežic) in
posameznikov, zaradi uskladitve z Zakonom o spremembah
in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
127/07, ZGO-1b) in uskladitve s podzakonskimi akti ter zaradi
odprave nomotehničnih dvoumnosti.
3.
(Območje sprememb in dopolnitev PUP PC Bohinj)
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5. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3, Kranj
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, Kranj
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Jezerska
cesta 20, Kranj
9. Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska
cesta 19, Bled.
6.
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
PUP PC Bohinj)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financira Občina
Bohinj in posamezniki.
7.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na svetovnem spletu in začne veljati naslednji dan po objavi. Občina Bohinj posreduje sklep Ministrstvu za okolje in
prostor.
Št. 350-45/2008
Bohinjska Bistrica, dne 4. julija 2008

S PUP PC Bohinj se prostorsko ureja plansko celoto
Bohinj, ki zajema območje Občine Bohinj izven Triglavskega
narodnega parka in izven naselja Bohinjska Bistrica.

Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.

4.
(Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
Sprejem sklepa in objava – julij 2008
Izdelava strokovnih podlag in osnutka prostorskega akta
– 30 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po
prejemu osnutka
V navedenem roku Ministrstvo za okolje sporoči, ali je
potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje
Izdelava dopolnjenega osnutka -oktober 2008
V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjeni
osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo
skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje
in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila – v roku
15 dni
Javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo – december
2008
Stališča do pripomb – 15 dni po javni razgrnitvi
Izdelava predloga – januar 2009
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku
30 dni
V primeru izdelave CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb
in dopolnitev PUP in izda potrdilo
Sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev
PUP z odlokom na OS in objava – februar 2009.
5.
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi PUP PC Bohinj)
Nosilci urejanja prostora:
1. Režijski obrat Bohinj, Rožna ulica 18, 4264 Boh. Bistrica
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, Kranj
4. Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Boh. Bistrica

DOLENJSKE TOPLICE
3121.

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

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) ter 16. in 104. člena Statuta
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski
svet Občine Dolenjske Toplice na 11. redni seji dne 3. 7. 2008
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2008 (Uradni list RS, št. 27/06, 93/07 in 115/07) se spremeni
2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

R2008
4.394.649
3.349.553
2.294.326
1.963.516
157.550
173.260
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NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-XI.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Uradni list Republike Slovenije
1.055.227
46.973
5.498
14.217
8.571
979.968
277.538
170.720
8.500
98.318
2.700
2.700
764.858
764.858
4.398.699
721.491
207.164
30.552
465.027
18.778
1.435.117
62.177
979.156
93.587
300.197
1.878.395
1.878.395
363.696
317.794
45.902
–4.050

0
0
0
0
0
0

2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2009, se uporablja ta odlok in sklep župana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410- 1117/2008-01/03
Dolenjske Toplice, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

3122.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08), Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07)
je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 11. redni seji dne
3. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa št. 602/448/2006-01/06 z dne
8. 3. 2007 o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
V 3. členu navedenega sklepa se besedilo »v obdobju od
1. julija do 31. avgusta.« črta, tako, da se besedilo 3. člena glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna
kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano enomesečno odsotnost otroka. Plačilo staršev v tem primeru znaša
70% njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.«
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 602/1197/2008-0106
Dolenjske Toplice, dne 3. julija 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

0
0
0
0
–4.050
0
4.050
4.050
«.

Sklep o spremembi Sklepa št.
602/448/2006-01/06 z dne 8. 3. 2007 o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske
Toplice, enota vrtec Gumbek

GROSUPLJE
3123.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 1333/3 in 1333/4,
obe k.o. Blečji vrh

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta

Uradni list Republike Slovenije
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 18. seji dne 2. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 1333/3 in 1333/4,
obe k.o. Blečji vrh
1.
Na zemljiščih parc. št. 1333/3 pot v izmeri 20 m2 in parc. št.
1333/4 pot v izmeri 11 m2, obe pripisani pri vl. št. 346, k.o. Blečji
vrh, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišči parc. št. 1333/3 in parc. št. 1333/4, obe k.o.
Blečji vrh, tako prenehata biti zemljišči s statusom grajenega
javnega dobra in postaneta last Občine Grosuplje, Taborska
cesta 2, Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0077/2006
Grosuplje, dne 2.julija 2008

Št.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 781/6, 781/8 in
785/4, vse k.o. Blečji vrh

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 18. seji dne 2. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 781/6, 781/8 in 785/4,
vse k.o. Blečji vrh

Stran
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126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 18. seji dne 2. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 867/2, k.o. Ilova Gora
1.
Na zemljišču parc. št. 867/2 pot v izmeri 82 m2, pripisanem pri vl. št. 162, k.o. Ilova Gora, se s tem sklepom ukinja
status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 867/2, k.o. Ilova Gora, tako preneha
biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane
last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0011/2005
Grosuplje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

3124.

71 / 14. 7. 2008 /

3126.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 816/2, 821/2,
833/2, 837/2 in 839/3, vse k.o. Ilova Gora

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 18. seji dne 2. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 816/2, 821/2, 833/2, 837/2
in 839/3, vse k.o. Ilova Gora

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča parc. št. 781/6 stavba v izmeri 32 m2, parc. št.
781/8 travnik v izmeri 34 m2 in parc. št. 785/4 dvorišče v izmeri
1 m2, vse k.o. Blečji vrh.

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča parc. št. 816/2 pašnik v izmeri 57 m2, parc. št.
821/2 travnik v izmeri 106 m2, parc. št. 833/2 sadovnjak v
izmeri 31 m2, parc. št. 837/2 travnik v izmeri 24 m2 in parc. št.
839/3 travnik v izmeri 147 m2, vse k.o. Ilova Gora.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 478–0077/2006
Grosuplje, dne 2. julija 2008

Št. 46500-0011/2005
Grosuplje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

3125.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 867/2, k.o. Ilova
Gora

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),

3127.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1664/2,
k.o. Grosuplje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
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126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 18. seji dne 2. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1664/2, k.o. Grosuplje
1.
Na zemljišču parc. št. 1664/2 pot v izmeri 286 m2, pripisanem pri vl. št. 947, k.o. Grosuplje, se s tem sklepom ukinja
status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 1664/2, k.o. Grosuplje, tako preneha
biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane
last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 45700-0002/98
Grosuplje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
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RAZGLAŠAM
ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Turistično apartmajsko naselje Oltra«
Št. 3505-5/2007
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in
27/08 – odločba US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 19. junija 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Turistično apartmajsko naselje Oltra«
I. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA

3128.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 593/7, k.o.
Grosuplje

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 18. seji dne 2. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljišču parc. št. 593/7, k.o. Grosuplje
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče parc. št. 593/7 travnik v izmeri 296 m2, k.o.
Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 45700-0002/98
Grosuplje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

KOPER
3129.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu »Turistično apartmajsko naselje Oltra«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08)

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Turistično apartmajsko naselje
Oltra«.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt »Turistično apartmajsko naselje Oltra«.je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o.
Koper pod številko U/027-2007.
2. člen
(sestavni deli Občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebujejo besedni
in grafični del.
(2) Besedni del vsebuje:
– odlok
– obrazložitev
– priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(3) Grafični del vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve
v širšem območju
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem
3. Zazidalna situacija
4. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s
sosednjimi območji
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno
javno
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom
8. Načrt parcelacije.
3. člen
(lega območja)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
(ureditveno območje) obsega del območja sv. Katarine južno od
državne ceste R2-406/1407 v Ankaranu, ter območje severno
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od državne ceste za potrebe rekonstrukcije križišča z državno
cesto in izvedbe deviacij. Velikost ureditvenega območja je
cca 1.12 ha.
4. člen
(meja ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel št.
1066, 1067 in 1069 ter vključuje območje rekonstrukcije križišča in deviacij na parcelah št. 1082/1, 1083/1, 1084/1, 1084/2,
1085/2, 1320/2, 1325/4, 1367/14, 1367/40, 1367/17, 1367/18,
1367/22, 1367/23, 1367/24, 1367/38, 1367/25, 1535, 1536,
1537, 1538, 1547, 1548, 1549 k.o. 2593 Oltra. Grafično je meja
prikazana na katastrskem in geodetskem načrtu iz 2. člena
tega odloka.
II. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE V
PROSTOR
5. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)
segi

(1) V ureditvenem območju so predvideni naslednji po– gradnja objektov;
– urejanje prometnih površin;
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture;
– urejanje zelenih površin.
(2) Ureditveno območje je namenjeno turistični funkciji.
6. člen
(zazidalna zasnova)

(1) Zazidavo tvorita dva sklopa objektov
(2) Sklop objektov A je tvorijo štiri nizi objektov in je lociran na višje ležečem, severovzhodnem delu ureditvenega
območja. V sklopu objektov A je predvideno cca 28 turističnih
bivalnih enot.
(3) Sklop objektov B tvorijo prav tako štiri nizi objektov in
je lociran na niže ležečem, jugozahodnem delu ureditvenega
območja. V sklopu objektov B je predvideno cca 28 turističnih
bivalnih enot.

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH
POSEGOV
7. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Pri oblikovanju objektov je upoštevana členjenost
stavbnih mas. Gabariti objektov upoštevajo zasnovo komunikacijskih smeri in javnih površin, naravno osvetlitev in osončenje bivalnih prostorov glede na lego objektov in prostorske
danosti ter racionalno izrabo prostora. Ob tem je potrebno pri
načrtovanju uporabiti kvalitetne oblikovne, funkcionalne in tehnološke rešitve, ki upoštevajo klimatske razmere, mediteransko
tradicijo krajevne gradnje (volumen, proporci, izbor materialov,
gradbenih in oblikovnih detajlov, barv …) in gospodarnost glede
vzdrževanja.
(2) Objekti so zasnovani kot sistem terasnih turističnih
bivalnih enot, ki se spuščajo upoštevajoč terenske danosti od
severa proti jugu. Konfiguracija terena in stopničasta zasnova
objektov omogočata vzpostavitev vedute proti morju za večino
bivalnih enot v sklopu zazidave. Zasnova omogoča izrabo
horizontalnih površin streh za terase. Servisni prostori, kleti
in spremljajoči prostori so predvideni v sklopu podzemnih
garaž.
(3) Višinsko se gabariti objektov prilagajajo konfiguraciji
terena. Stavbni nizi imajo asimetrično dvokapno streho.
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8. člen
(odstopanja pri oblikovanju objektov)
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov predvidenih objektov znotraj maksimalno dovoljenih
tlorisnih in višinskih gabaritov oziroma gradbene linije, določenih s tem odlokom in prikazanih v grafičnem delu. Faktor zazidanosti (zazidana površina objektov/površino obravnavanega
kareja) je maks. 0,25 (v faktor zazidanosti niso vštete terase
in balkonske niše).
(2) Maksimalni tlorisni gabariti objektov so določeni z maksimalno gradbeno linijo, znotraj katere je možno preoblikovanje stavbnih delov, pri čemer pa je potrebno ohraniti členjeno
obliko in faktor zazidanosti.
(3) V celoti vkopani prostori, funkcionalno vezani na predvidene objekte ter vkopane parkirne površine, ki so pohodni
(tlakovani ali ozelenjeni) in so s tem del zunanje ureditve, lahko
odstopajo od pozidanih površin predvidenih s tem občinskim
podrobnim prostorskim načrtom. Za pridobitev dovoljenja za
gradnjo teh je potrebno izdelati tudi načrt zunanje ureditve in
opredeliti morebitno dvojno rabo zemljišča.
9. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Objekti so višinsko členjeni in se prilagajajo konfiguraciji terena. Maksimalni višinski gabarit sklopa objektov A je
2K+P+1, sklopa objektov B pa P+1.
(2) Klet je popolnoma vkopana etaža ne glede na konfiguracijo terena.
(3) Tlorisni gabariti objektov in etažnost so razvidni tudi
iz grafičnih prilog.
(4) Na območju je potrebno zagotoviti varovanje vedute z
Jadranske ceste proti morju.
10. člen
(gradbene parcele)
(1) Načrt gradbenih parcel iz grafičnega dela temelji na
določitvi posameznih gradbenih sklopov ter ločitvi javnih in
zasebnih površin.
(2) Območja dvojne rabe – kjer se prekriva namenska
raba podzemne etaže in namenska raba na nivoju terena,
morajo biti določena v projektni dokumentaciji (projekt zunanje
ureditve, načrt parcelacije). Nadzemna ureditev mora biti skladna z rabo v ureditveni situaciji.
(3) Po realizaciji posegov se gradbene parcele v smislu
funkcionalnih zemljišč lahko delijo ali združujejo, pri čemer se
ne sme slabšati koncepta pozidave in predvidenih ureditev
javnih površin.
11. člen
(urejanje zunanjih površin)
(1) Načrtovanje in urejanje zunanjih površin mora upoštevati:
– prilagajanje terenskim razmeram s podpornimi zidovi
in stopnišči;
– zasaditev drevja ob prometnicah in peš poteh;
– zasaditev drevja ali pergol za sončno zaščito teras,
atrijev in parkirnih prostorov.
(2) Vsi podporni zidovi, zidovi pritličij in premostitveni zidovi bodo izvedeni v kamnu.
(3) Predvidene ozelenitve naj bodo izvedene s sredozemskim rastlinjem. Vrsto zasaditvenega materiala za zelene
površine naj se določi v zasaditvenem načrtu, ki je sestavni
del projekta za gradbeno dovoljenje. Zelene javne ali zasebne
površine, ki so predvidene nad podkletenimi prostori, morajo
biti zasnovane tako, da bodo omogočeni rastni pogoji za drevje
in grmovnice.
(4) Ureditev zelenih površin je obvezna za javne in zasebne odprte površine. Ureditev zasebnih površin naj ne odstopa
od javnih.
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(5) Zasajene zelene meje ne smejo ovirati preglednosti
na državni cesti in cestnih priključkih, njihova višina pa tudi
ob največji razraščenosti ne sme presegati 0,75 m. V primeru
novih zasaditev in ozelenitev ob vozišču državne ceste morajo
biti le-te izvedene tako, da njihovi koreninski sistemi tudi ob
največji razraščenosti ne ogrožajo varnosti prometa na državni cesti in stabilnosti ceste. Predvidena obcestna zasaditev
dreves ne sme ovirati preglednosti priključkov, še posebej preglednosti priključka Oljčne poti, ki se nahaja na notranji strani
krivine. V smeri proti Kopru je potrebno zagotoviti preglednost
vsaj 70 km/h, ker se začetek naselja Ankaran nahaja tik pred
omenjenim križiščem.
(6) Odmik prve linije dreves od zunanjega roba vozišča
državne ceste mora biti tolikšen, da krošnje dreves tudi ob največji razraščenosti ne segajo v prosti profil državne ceste.
PROMET
12. člen
(motorni promet)
(1) Zazidava ima dovoz organiziran iz predvidenega (rekonstruiranega) priključka na državno cesto R2-406/1407. Garažne etaže se napajajo preko dveh uvozov na dostopni cesti.
Dostopna cesta je širine 5.50 m z enostranskim pločnikom in se
na južni strani zaključi z obračališčem. Rekonstruirano križišče
ima pasove za leve zavijalce. Zaradi rekonstrukcije križišča je
predvidena deviacija Oljčne poti. Radiji priključkov morajo biti
zagotovljeni za merodajno vozilo skladno z veljavnim pravilnikom o projektiranju cest.
(2) Upoštevati je potrebno, da se del območja urejanja
nahaja na začetku naselja. Za del območja, ki se nahaja izven
naselja, je potrebno upoštevati tehnične elemente prometnih
površin skladno z veljavnimi predpisi za območja izven naselij,
in sicer s točko o prečnih profilih cest.
(3) Na celotnem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta se mora predvideti ustrezna vertikalna in horizontalna prometna signalizacija in prometna oprema v skladu
s predpisi.
(4) Postavljanje drogov z reklamnimi tablami,-totemov,
zastavnih drogov ter drugih objektov za obveščanje in oglaševanje v pasu - za postavitev prometne signalizacije in prometne
opreme ter v preglednem trikotniku križišč in cestnih priključkov
je prepovedano. Grafično in vizualno obveščanje o prireditvah
ali dogodkih in komercialno oglaševanje o proizvodnih izdelkih
se lahko izvaja na površinah, ki so nameščene na posebni
konstrukciji ob cesti. Konstrukcijo ali objekt za oglaševanje je
dopustno postaviti na takšni lokaciji, da ne ovira preglednosti
vozišča in zaznavanja prometnih znakov ob cesti. Konstrukcijo
in objekt za obveščanje ali oglaševanje je dopustno postaviti ob
cesti z minimalnim odmikom 5 m od zunanjega roba vozišča in
na oddaljenosti več kot 100 m pred oziroma 50 m za kanaliziranim križiščem. V območju izven naselja je v skladu z Zakonom
o javnih cestah postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu državne ceste prepovedano.
(5) V pripravi je celovita rekonstrukcija Jadranske ceste
(R2-406/1407 Dekan–Lazaret) od km 2,200 do km 5,100 (od
priključevanja Ankaranske vpadnice do Valdoltre). V primeru,
da se bo gradnja načrtovanih objektov pričela pred končano
rekonstrukcijo Jadranske ceste, je v prvi fazi predviden dovoz
do načrtovanih objektov preko dostopne ceste s priključevanjem na Jadransko cesto v obvezni smeri »desno – desno«.
Za predvideno priključevanje s prometnim režimom »desno
– desno« je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo Novo prometno ureditev križišča s pasovi za levo zavijanje
ter začasno prometno ureditev s prometnim režimom »desno
– desno« je potrebno izdelati na podlagi upoštevanja kriterijev,
ki jih zahteva veljavna zakonodaja s področja gradnje cest ter
ureditve prometa, kar je predmet rekonstrukcije državne ceste.
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavnim pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji.
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13. člen
(mirujoči promet)
Mirujoči promet je organiziran v sklopu terasnih garažnih
etaž, ki imajo dovoz z dostopne ceste. V sklopu parkirnih garažnih etažah bosta zagotovljena najmanj 2 parkirna prostora
na stanovanjsko enoto, neodvisno od njene velikosti ter 15%
parkirnih prostorov (od skupnega potrebnega števila parkirnih
prostorov za bivalne enote) za obiskovalce.
14. člen
(peš in kolesarski promet)
(1) Zagotoviti je potrebno ustrezne površine za pešce in
kolesarje skladno z veljavnim pravilnikom o projektiranju cest.
Območja pešcev, kolesarjev ter križišč morajo biti ustrezno
pregledna in osvetljena. Ob površinah za pešce in kolesarje je
potrebno zagotoviti ustrezno varnostno širino kolesarje skladno
z veljavnim pravilnikom o projektiranju cest. Ustrezno je potrebno obdelati navezave novih prometnih površin za kolesarje in
pešce na obstoječe prometne površine.
(2) Vsi glavni dostopi do objektov, primarne pešpoti in
parkirni prostori morajo biti oblikovani brez arhitektonskih ovir,
tako da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi. Obojestranski pločnik je predviden ob rekonstruiranem delu Jadranske
ceste, oljčne poti in dostopne poti. Možna je uporaba zunanjih
stopnišč in klančin.
(3) Pešpot poteka po južnem robu obravnavanega območja in se navezuje na Jadransko cesto preko pešpoti ob
hudourniku, proti zahodu se nadaljuje izven ureditvenega območja z navezavo na izhodiščno točko lesenega mostovža. Z
ustrezno ograjo oziroma fizično prepreko je potrebno onemogočiti prehod s pešpoti na območje mokrišča izven navedene
izhodiščne točke.
(4) Ob Jadranski cesti je predvidena kolesarska steza.
IV. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
15. člen
(kanalizacija)
Splošno
(1) Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključevati le komunalne odpadne vode, ki ustrezajo parametrom
iz Pravilnika o smernicah za projektiranje in gradnjo kanalizacije na območju Občine Koper, (Uradne objave št. 17/77),
Pravilnika Komunale Koper o kakovosti odpadnih voda, ki se
spuščajo v javno kanalizacijo in Centralno čistilno napravo,
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja, (Uradni list RS, št. 47/05) in Pravilnik o
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07).
(2) V primeru, da komunalne odpadne vode ne bodo
ustrezale parametrom iz zgoraj navedenih pravilnikov in uredb
je potrebno te komunalne odpadne vode predhodno prečistiti.
Fekalna kanalizacija
(3) Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v
ločenem sistemu. Omrežje fekalne kanalizacije se priključuje predviden rekonstruiran fekalni kolektor Debeli rtič–Ankaran–CČN. Začasno je predvideno priključevanje na obstoječi
kolektor na južni strani ureditvenega območja.
(4) Predvidena je prestavitev obstoječega fekalnega kanala v traso deviirane Oljčne poti in dostopne ceste.
Meteorna kanalizacija
(5) Meteorne vode z območja rekonstruirane Oljčne poti in
rekonstruiranega križišča se vodijo po meteorni kanalizaciji do
je predvidenega cevnega prepusta premera min 80 cm, ki se
izliva v regulirano strugo hudournika, ki se zaključi z zaščitnim
skalometom iz peščenjaka na parcelah št. 1068 in 1072 k.o.
2593 Oltra. Upravljalec meteorne kanalizacije je tudi upravljalec
hudournika.
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(6) Meteorne vode z območja zazidave se vodijo preko
meteorne kanalizacije objektov v podzemni razbremenilni rezervoar, ki je lociran na južnem delu dostopne ceste. Razbremenilni rezervoar mora biti dimenzioniran skladno s predpisi ob
upoštevanju prispevnih površin in pogostnosti nalivov.
(7) Padavinske vode s tlakovanih prometnih površin in
podzemnih garaž se vodijo v razbremenilni rezervoar preko
lovilca olj. Iz razbremenilnega rezervoarja se padavinska
voda preko štirih izpustov postopoma odvaja v naravno okolje
po južnem pobočju na parceli št. 1060/1 in 1068 k.o. 2593
Oltra.
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje ureditvenega območja je predvidena
nova transformatorska postaja, ki je vzankana v obstoječi
20 kV kablovod TP Sončni park–TP Ankaran 1. Predvidena
je gradnja pripadajočega nizkonapetostnega omrežja in javne
razsvetljave.
(2) Transformatorska postaja mora biti zgrajena za nazivno napetost 20/0,4kV in nazivno moč 630 (1000) ali 2x360
(2x1000) kVA. Za vzdrževanje transformatorske postaje mora
biti zagotovljen neoviran dostop za tovorno vozilo z dvigalom
skupne teže 20 t ob vsakem času.
(3) V primeru, da je transformatorska postaja v zgradbi za
druge namene, vendar ne v stanovanjski, mora biti locirana v
pritličju na vogalu zgradbe neposredno dostopna od zunaj.
(4) Pri posegih v prostor je potrebno uskladiti trase novega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnim
napravami zaradi predpisanih odmikov, odmike objektov od
elektroenergetskega omrežja ter predvideti vse prestavitve ali
spremembe obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi
novih objektov.
17. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Vodna oskrba območja se začasno zagotavlja iz RZ
Adria 120 m3 na koti 39.00 m.n.m. preko vodovodnih naprav
ACDN 100 mm in AC DN 80 mm.
(2) Predvidena je gradnja novih napajalnih vodovodnih
objektov in naprav NL DN 150 mm od obstoječe primarne
vodovodne naprave NL DN 150 mm v Bertokovi ulici do ureditvenega območja z navezavo na obstoječe vodovodno omrežje
AC DN 100 na Jadranski cesti. Napajalni vodovod poteka izven
ureditvenega območja po parcelah št. 1338 in 1325/1 k.o 2593
Oltra.
(3) Predvidena je prekinitev in izločitev napajanja iz RZ
Adria 120 m3.
(4) Znotraj območja je predvidena gradnja razdelilnega
omrežja.
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19. člen
(plinovodno omrežje)
Predvidena je postavitev vkopane cisterne za UNP v
severovzhodnem vogalu ureditvenega območja, iz katerega je
predvidena povezava do objektov v zazidavi.
20. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Odvoz odpadkov se vrši na komunalno deponijo.
Ekološki otok je predviden na zahodnem delu ureditvenega
območja ob zaključku dostopne ceste. Možne so tudi druge
lokacije, pri čemer je potrebno upoštevati načrtovane ureditve in primeren dovoz. V projektni dokumentaciji morajo biti
določena mesta za postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadkov, primerno oblikovana, ozelenjena in zaščitena pred
vremenskimi vplivi. Ekološki otoki in odjemni prostori morajo biti
usklajeni z občinskim programom ravnanja z odpadki. Dovozne
in servisne ceste morajo biti projektirane in izvedene tako, da
bo omogočen nemoten odvoz.
(2) Odjemna mesta oziroma ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov morajo biti dostopni za specialna tovorna vozila z
dovoljeno osno obremenitvijo 12 t., omogočeno mora biti redno
čiščenje prostora ter upoštevane morajo biti higienske, funkcionalne in estetske zahteve območja. Investitorji posameznih objektov
so dolžni opremiti odjemna mesta s tipiziranimi posodami.
(3) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v
tipizirane posode za odpade, morajo posamezni investitorji
oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z
ustrezno organizacijo v sodelovanju s službo Snage Komunale
Koper.Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na
obravnavanem območju upoštevati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Koper, (Ur. objave
št. 17/99). Investitor oziroma povzročitelj odpadkov mora z
odpadki ravnati v skladu: s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,
(Uradni list RS, št. 84/98) in z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave št. 17/99).
21. člen
(pogodba o opremljanju)
Občina in investitor ali investitorka se lahko s pogodbo o
opremljanju dogovorita v skladu z 78. členom ZPNačrt, da bo
investitor sam zgradil celotno komunalno opremo za zemljišče,
na katerem namerava graditi. Stroške izgradnje v pogodbi
predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je
investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za
izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je
dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno infrastrukturo.

18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Ureditveno območje se nahaja v območju delovanja
telefonske centrale ''Ankaran'' iz katere kabelsko omrežje z
obstoječimi kapacitetami ne omogoča vključevanja novo načrtovanih telefonskih priključkov.
(2) Predvidena je gradnjo kabelske kanalizacije za vgradnjo telekomunikacijskih kablov ter izvedba zaščite obstoječe
trase medkrajevnega in krajevnega kabelskega omrežja ob
Jadranski cesti.
(3) Trase kabelske kanalizacije so predvidene z navezavo
na obstoječi kabelski jašek št. 5 v pločniku Jadranske ceste iz
smeri telefonske centrale Ankaran. Trasa kabelske kanalizacije
poteka izven ureditvenega območja po parcelah št. 1545 in
1538 k.o 2593 Oltra. V rekonstruiranem križišču je predvidena
gradnja kabelske kanalizacije v pločniku deviirane Oljčne poti
ter v dostopni cesti za načrtovano zazidavo s prehodom do
načrtovanih stanovanjskih objektov, kjer se bodo vključevale
interne instalacije posameznega objekta.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH POSEGOV
22. člen
(omilitveni ukrepi iz okoljskega poročila)
(1) V vseh fazah (načrtovanje, gradnja, obratovanje) je
potrebno upoštevati in izvajati omilitvene ukrepe, ki izhajajo
iz »Okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt
Turistično apartmajsko naselje Oltra«, ki ga je izdelal E-NET
OKOLJE d.o.o. pod št 100807-mz, izdelano 10. 9. 2007, dopolnjeno 25. 10. 2007 ter dopolnjeno 29. 1. 2008 in »Dodatka
za presojo sprejemljivosti na varovana območja za OPPN za
turistično nastanitveno naselje Oltra v Ankaranu v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo
na varovana območja«, ki ga je izdelal Aquarius d.o.o. pod št.
1122-07 VO izdelano 10. 9. 2007.
Voda
(2) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati 5 m odmik od vodotoka na vzhodni meji OPPN.
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(3) V celoti je potrebno ohranjati hidrološki režim vodotoka na vzhodni meji OPPN. Ureditev brežin in korita naj se
izvaja sonaravno in v največji možni meri prilagodi obstoječim
morfološkim značilnostim terena. Ureditev dna koritnice naj bo
izvedena v kamnu, betoniranje v strugi ni dovoljeno (kamen
v betonu naj se ne uporabi!). Brežine naj se utrdi z zemljo. V
primeru, da je zaradi zagotavljanja stabilnosti nujno potrebno
utrditi tudi brežine, naj se uporabi lomljenec v betonu in predvidijo žepki za zasaditev obrežnega rastlinja. Za zasaditev naj se
uporabijo avtohtone, lokalnim rastiščnim razmeram prilagojene
grmovne vrste.
(4) Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zavarovati 5
metrski pas ob strugi in izvirih na vzhodnem delu območja. V ta
pas je prepovedano kakršnokoli poseganje z gradbeno mehanizacijo, razen ob urejanju hudourniškega vodotoka. Prav tako
je na območje prepovedano odlaganje gradbenega materiala,
zemeljskih izkopov ali drugih odpadkov.
(5) Padavinsko vodo iz strešin, drenaž in predhodno očiščene vode iz utrjenih površin, je potrebno odvajati v močvirje
razpršeno (drenaža po celotni dolžini južne meje OPPN) in
ne točkovno. Odvajanje padavinske vode v močvirje mora
biti postopno, zaradi česar je predvidena izgradnja vodnega
zadrževalnika. Ta mora biti dimenzioniran tako, da zadrži vode
v takšnem obsegu, da se vodni režim zalednih vod na območju
močvirja ne bo spremenil.
(6) Pri dimenzioniranju zadrževalnika in namakalnega
sistema (v fazi PGD) mora nujno sodelovati hidrolog. Upoštevanje ukrepa v PGD mora potrditi Zavod za varstvo narave,
OE Piran.
(7) Pri pripravi in realizaciji plana je potrebno upoštevati
tudi splošne in zakonsko predpisane ukrepe, ki ne sodijo v
razred omilitvenih ukrepov.
(8) V času gradnje je nujno dnevno spremljati urejenost
gradbišča in izpolnjevanje omilitvenega pogoja, ki pravi da je
pred pričetkom gradbenih del potrebno zavarovati 5 metrski
pas ob hudourniškem vodotoku in izvirih na vzhodnem delu
območja. V ta pas je prepovedano kakršnokoli poseganje z
gradbeno mehanizacijo, razen ob urejanju vodotoka. Prav tako
je na območje prepovedano odlaganje gradbenega materiala,
zemeljskih izkopov ali drugih odpadkov. Urejenost gradbišča na
tem območju naj se tudi fotografsko dokumentira. Za navedeno
je zadolžen in odgovoren investitor oziroma upravljalec objektov. Za ureditev gradbišča je odgovoren nadzornik gradbišča.
(9) V času obratovanja je nujno mesečno spremljanje
delovanja »namakalnega« sistema, ki postopoma odvaja padavinsko vodo zbrano v zadrževalnikih v naravno okolje po
celotni južni strani območja zemljišča. O mesečnih pregledih je
potrebno voditi dnevnik. Za navedeno je zadolžen in odgovoren
investitor oziroma upravljalec objektov.
Narava
(10) Izvedba mora natančno slediti projektu, preprečiti je
potrebno vsakršno širjenje gradbene parcele na račun zmanjševanja tamponskega pasu grmovne in drevesne vegetacije.
Območje OPPN naj se na južni strani omeji z ograjo tako, da
je onemogočen prehod proti mokrišču.
(11) Hrupna gradbena dela naj se izvedejo izven gnezditvene sezone, ki traja od marca do konca junija.
(12) V celoti ohranjati hidrološki režim vodotoka na vzhodni meji OPPN. Ureditev brežin in korita naj se izvaja sonaravno in v največji možni meri prilagodi obstoječim morfološkim
značilnostim terena. Ureditev dna koritnice naj bo izvedena v
kamnu, betoniranje v strugi ni dovoljeno (kamen v betonu naj
se ne uporabi!). Brežine naj se utrdi z zemljo. V primeru, da
je zaradi zagotavljanja stabilnosti nujno potrebno utrditi tudi
brežine, naj se uporabi lomljenec v betonu in predvidijo žepki
za zasaditev obrežnega rastlinja. Za zasaditev naj se uporabijo
lokalno značilne grmovne vrste.
(13) Pred pričetkom gradbenih del je potrebno fizično
zavarovati 5 metrski pas ob izvirih. V 5 m pas ob vodotoku je
dovoljeno posegati samo v času urejanja hudournika.
(14) Parcela št. 1069 delno leži v območju Natura. Parcela je lahko zajeta v OPPN, a se vanjo na območju Natura
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(skrajni južni del OPPN) ne sme posegati. Stanje naj ostane
enaka kot v obstoječem stanju.
(15) Prepreči naj se prehod iz območja OPPN proti obrežnemu mokrišču (fizična prepreka) pri čemer naj se onemogoči
tudi prehod po obstoječi stezi (smer sever-jug), vse pešpoti pa
načrtujejo tako, da se navežejo na izhodiščno točko lesenega
mostovža, ki vodi preko mokrišča. Padavinsko vodo iz strešnih
površin, drenaž in predhodno očiščene vode iz utrjenih površin,
je potrebno odvajati v močvirje razpršeno (drenaža po celotni
dolžini južne meje OPPN) in ne točkovno. Odvajanje meteorne
vode v močvirje mora biti postopno, zaradi česar je predvidena
izgradnja vodnih zadrževalnikov. Ti morajo biti dimenzionirani
tako, da zadržijo vode v takšnem obsegu, da se vodni režim
zalednih vod na območju močvirja ne bo spremenil.
(16) Ozaveščanje lastnikov in najemnikov stanovanj ter
drugih obiskovalcev/uporabnikov prostora.
(17) Pri dimenzioniranju zadrževalnikov in namakalnega
sistema (v fazi PGD) mora nujno sodelovati hidrolog. Upoštevanje ukrepa v PGD mora potrditi Zavod za varstvo narave,
OE Piran.
(18) Nadzor nad izvedbo ukrepov naj izvajajo: projektant
(v času izdelave OPPN in PGD), investitor – strokovni nadzor
(nadzor v času gradnje), predstavnik ZRSVN ali naravovarstveni nadzornik (v času po izgradnji) in ZRSVN (v času izdaje
soglasja).
Krajinska in vidna kakovost okolja
(19) Robove ureditvenega območja in zelene površine
med objekti je potrebno zasaditi z lokalno značilnimi vrstami
(submediteranske in mediteranske drevesne in grmovne vrste).
Ter vrste naj se uporabijo za zakrivanje pozidave iz glavnih
smeri vidne zaznave. Na južnem robu, na stiku z ekološko
pomembnim območjem pa naj se za zasaditev uporabijo avtohtone vrste.
(20) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja bo
potrebno vidno značilnost prostora – ureditev okolice tudi slikovno prikazati (po možnosti s tridimenzionalno sliko).
(21) Na tehničnem pregledu objektov bo potrebno preveriti ali je v PGD projektu predvidena zasaditev tudi izvedena.
(22) Zasaditev območja z lokalno značilnimi vrstami rastlin bo potrebno redno vzdrževati in nadzorovati. Območje
zasaditve z lokalno značilnimi vrstami rastlin je potrebno vsaj v
začetni fazi po potrebi tudi zalivati.
(23) Prepreči naj se prehod iz območja OPPN proti obrežnemu mokrišču (fizična prepreka), pri čemer naj se onemogoči
tudi prehod po obstoječi stezi (smer sever-jug), vse pešpoti pa
načrtujejo tako, da se navežejo na izhodiščno točko lesenega
mostovža, ki vodi preko mokrišča.
(24) Ozaveščanje lastnikov in najemnikov stanovanj ter
drugih obiskovalcev/uporabnikov prostora.
(25) Pri načrtovanju in gradnji objektov upoštevati 5 m
odmik od vodotoka na vzhodni meji OPPN.
(26) Padavinsko vodo iz strešin, drenaž in predhodno
očiščene vode iz utrjenih površin, je potrebno odvajati v močvirje razpršeno (drenaža po celotni dolžini južne meje OPPN)
in ne točkovno. Odvajanje padavinske vode v močvirje mora
biti postopno, zaradi česar je predvidena izgradnja vodnega
zadrževalnika. Ta mora biti dimenzioniran tako, da zadrži vode
v takšnem obsegu, da se vodni režim zalednih vod na območju
močvirja ne bo spremenil.
(27) Pri dimenzioniranju zadrževalnikov in namakalnega
sistema (v fazi PGD) mora nujno sodelovati hidrolog. Upoštevanje ukrepa v PGD mora potrditi Zavod za varstvo narave,
OE Piran.
23. člen
Ohranjanje narave
(1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. Obravnavano območje meji na močvirje pri sv. Nikolaju,
ki je naravna vrednota (id. št. 3671), ekološko pomembno območje (koda 78900) in posebno varstveno območje – območje
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Natura 2000 (koda 3000241). Posegi in dejavnosti naj se v
prostoru načrtujejo in izvajajo tako, da se:
– v celoti ohrani struktura terena na parcelah št. 1060/1,
1068 k.o. Oltra in drugih parcelah na območju z naravovarstvenim statusom,
– v celoti ohrani naravna zarast na območju z naravovarstvenim statusom (drevje, grmovje, trstičje idr.),
– prepreči prehod med območjem pozidave in obrežnim
mokriščem s postavitvijo primerne ograje. Vse pešpoti se načrtujejo tako, da se navežejo na izhodiščno točko lesenega mostovža, ki vodi preko mokrišča (severozahodni vogal območja
z naravovarstvenim statusom).
(2) Hudournik se uredi tako, da je dno koritnice izvedeno
v kamnu, brežine pa z zemljo, tako da je omogočena obvodna
zarast. Vse meteorne vode z območja se preko razbremenilnega rezervoarja po štirih zamaknjenih izpustih izlivajo po južnem pobočju. Glave izpustov in izpust hudournika morajo biti
izvedene tako, da se voda na iztoku razprši in prepreči erozija
pobočja. Razbremenilni bazen mora biti dimenzioniran tako,
da zadrži vode v takšnem obsegu, da se vodni režim zalednih
vod na območju močvirja ne bo spremenil. Pri dimenzioniranju
razbremenilnega rezervoarja in izpustov (v fazi PGD) mora
sodelovati hidrolog. Upoštevanje ukrepa v PGD mora potrditi
Zavod za varstvo narave, OE Piran.
(3) Pred začetkom izvajanja pripravljalnih in gradbenih
del je treba o tem obvestiti pristojno naravovarstveno službo
(Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran).
(4) Med izvajanjem pripravljalnih in gradbenih del se zagotovi strokovni nadzor nad izvajanjem posegov (spremljanje
stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti).
24. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Obravnavano območje se nahaja izven območij varovanja
kulturne dediščine.
25. člen
(varstvo okolja)
V ureditvenem območju so možne le take dejavnosti, ki ne
povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi
za stanovanjsko območje.
26. člen
(hrup)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o
maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.
(3) Obravnavano območje spada ob upoštevanju zaključkov okoljskega poročila v III. območje varstva pred hrupom.
27. člen
(varstvo zraka)
Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami v območju
se izvede ustrezne ukrepe. Priporoča se oskrba objektov iz
plinovodnega omrežja., kar se pred izgradnjo plinovoda lahko
rešuje tudi lokalno s postavitvijo začasnih plinohramov za posamezne objekte.
28. člen
(varstvo tal in voda)
(1) Gradbena linija objektov upošteva odmik pet metrov
od vodnih izvirov na vzhodni strani obravnavanega območja.
(2) Meteorne vode s površin mirujočega prometa (tudi
pokritih parkirnih površin) je potrebno speljati preko lovilcev olj
in maščob. V primeru skladiščenja nevarnih in škodljivih snovi
je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti možnost onesnaženja
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okolja in izdelati interventni plan ukrepanja v primeru ekološke
nesreče. Na obravnavanem območju je potrebno registrirati
morebitne obstoječe vodne vire in vodnjake, jih ohraniti, po
potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja.
(3) V meteorni odvodni sistem se z območja posegov
lahko spušča le čista voda, ki ustreza kvaliteti vode določeni
z uredbo o kvaliteti vode. Razbremenjevanje fekalne kanalizacije in ostale onesnažene vode v meteorni odvodni sistem ni
dovoljeno. Fekalna kanalizacija mora biti izvedena Po končani
gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete
površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno
urediti.
(4) V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča
goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena
pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.
(5) Ob strugi vodotoka in prav tako do morja mora biti
omogočen prost prehod.
29. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami)
(1) Pri gradnji je potrebno upoštevati naravne omejitve
(erozivnost ter plazovitist terena) ter cono potresne ogroženosti
in v projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehnične
rešitve gradnje.
(2) Predvideti je potrebno ojačitev prve plošče objekta.
(3) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne
površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z
vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med
objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov,
s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja
ob požaru.
(4) Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da
se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero
vsi vzroki za požar in se usposobi lastnike in najemnike za
preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz
objekta:
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti pripravljen požarni red in usklajen z intervencijskimi enotami,
– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih
naprav in opreme. Za potrebe hidrantnega omrežja mora biti
zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrževanje le-tega.
(5) Celotno ureditveno območje se opremi z hidrantnim
omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Na dovoznih poteh (Jadranska cesta in dostopna cesta)
je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila in za
njih pridobiti mnenje pristojne gasilske enote.
(6) Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090. Za kompleks
mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic zazidave
ter najmanj dve delovni površini za intervencijo, ki morata biti
urejeni ob različnih stranicah.
(7) Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene
za umik ljudi in premoženja.
(8) Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost
konstrukcij za določen čas v primeru požara.
(9) Ker na obravnavanem območju trenutno ni zagotovljen ustrezen tlak iz javnega vodovoda v zunanjem hidrantnem
omrežju, je potrebno zadostne količine vode za gašenje na
lokaciji predvideti z ustrezno tehnično rešitvijo. Sistem mora
biti opremljen ali z hidroforno postajo ali z diesel črpalko za
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dvig tlaka v zunanjem kot notranjem hidrantnem omrežju, z
ustreznim virom nadomestnega napajanja z energijo.
30. člen
(zdravstveno tehnični in higienski pogoji)
Za vse načrtovane posege morajo projekti za pridobitev
gradbenega dovoljenja upoštevati zdravstveno tehnične in higienske predpise:
– Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04),
– Pravilnik o ravnanju z organskimi odpadki (Uradni list
RS, št. 37/04).
31. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki.
VI. FAZNOST IZVAJANJA
32. člen
(1) Gradnja lahko poteka fazno. Vsak izvedeni del posamezne faze mora tvoriti zaključen prostorski del.
(2) V primeru, da se bo gradnja načrtovanih objektov
pričela pred končano rekonstrukcijo Jadranske ceste, je v prvi
fazi predviden dovoz do načrtovanih objektov preko dostopne
ceste s priključevanjem na Jadransko cesto v obvezni smeri
»desno – desno«.
VII. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ
33. člen
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se
zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo
in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU PROSTORSKEGA AKTA
34. člen
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec
upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo
ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter
okoljevarstvene razmere.
(2) Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila
predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se
uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek pa se mora tretirati in deponirati skladno z veljavno
zakonodajo.
35. člen
Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati
omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja,
prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se
zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini
(predvsem: hrup, prah in tresljaji) je potrebno v načrtih za izbor
tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve
in način izvajanja gradbenih del.
36. člen
Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi
doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega
onesnaževanja in ostalih dejavnikov prometa upoštevajoč po-
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večanje prometa na državni cesti za 20-letno plansko obdobje.
Zaradi navedenega morebitna potreba po kasnejši protihrupni
zaščiti, zaščiti proti tresljajem, izpušnim plinom, svetlobnemu
onesnaževanju in ostalim dejavnikom prometa ne sme bremeniti upravljavca državne ceste.

IX. TOLERANCE PRI IZVEDBI PROSTORSKEGA AKTA
37. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov znotraj gabaritov oziroma znotraj gradbene linije, določenih s tem odlokom, čemur se posledično prilagodi oblika
in velikost gradbenih parcel. Preoblikovanje tlorisnih gabaritov
podzemnih objektov in števila podzemnih etaž je dopustno, v
kolikor se ne spreminja urbanistične in prometne zasnove in ne
slabša okoljskih pogojev.
(2) Na zunanjih površinah, prikazanih v grafičnem delu, je
možno izvesti pešpoti, podporne zidove, stopnišča ipd.. Višina
podpornih zidov ni omejena. Vsi podporni zidovi so finalno
obdelani z lokalnim kamnom.
(3) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega
načrta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih
ureditev od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega območja),
v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju
zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam
tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno
tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali
prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih
predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji
je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti
dodatna podzemna omrežja in naprave.
(4) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja
načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi
prostorskimi izvedbenimi akti.
(5) Dovoljena so odstopanja višinskih gabaritov, max.
10% višine objekta.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju, ki je predmet tega občinskega podrobnega prostorskega
načrta veljati določila Prostorskih ureditvenih pogojev Koper
(Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01, Uradni list RS, št. 49/05
– obvezna razlaga, 95/06).
39. člen
Občinski podrobni prostorski načrt »Turistično apartmajsko naselje Oltra« je stalno na vpogled pri pristojnem organu
Mestne občine Koper.
40. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republi8ke Slovenije.
Št. 3505-5/2007
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06)

PROMULGO
IL D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale
della “Zona residenziale turistica Oltra”
N. 3505-5/2008
Capodistria, lì 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/2007), in virtù
dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (testo unico
ufficiale) /ZLS-UPB2/ (G. U. della RS, n. 94/2007) ed ai sensi
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n.
90/05, 67/06 e 39/2008), il Consiglio comunale del Comune
città di Capodistria, nella seduta del 19 giugno 2008, ha
accolto il
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Articolo 3
(ubicazione della zona d’intervento)
La zona d’intervento si comprende l’area di S. Caterina
a sud della SS R2-406/1407 ad Ancarano e l’area a nord della
strada statale, dove si prevede il rifacimento dell’incrocio con
la detta strada e la costruzione delle deviazioni. La superficie
interessata è di 1.12 ettari circa.
Articolo 4
(confini della zona d’intervento)
La zona d’intervento comprende le particelle catastali o le
porzioni di particelle catastali n. 1066, 1067 e 1069 oltre all’area
necessario per il rifacimento dell’incrocio e la costruzione delle
deviazioni, riguardanti le particelle catastali n. 1082/1, 1083/1,
1084/1, 1084/2, 1085/2, 1320/2, 1325/4, 1367/14, 1367/40,
1367/17, 1367/18, 1367/22, 1367/23, 1367/24, 1367/38,
1367/25, 1535, 1536, 1537, 1538, 1547, 1548, 1549 c. c. 2593
Oltra. La rappresentazione grafica dei confini è riportata nel
piano catastale e geodetico di cui all’articolo 2 del presente
decreto.
II FUNZIONE DELLA ZONA, CONDIZIONI DI UTILIZZO E
NORME DI EDIFICAZIONE OPPURE DI ALTRI INTERVENTI
NEL TERRITORIO
Articolo 5

DECRETO
sul piano regolatore particolareggiato comunale
della “Zona residenziale turistica Oltra”
I OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE
PARTICOLAREGGIATO COMUNALE
Articolo 1
(1) Viene approvato il decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale della »Zona residenziale turistica Oltra«.
(2) Il piano regolatore particolareggiato comunale della
»Zona residenziale turistica Oltra« è stato elaborato dall’impresa PS Prostor d.o.o. Koper e numerato U/027-2007.
Articolo 2
(componenti del Piano regolatore particolareggiato comunale)
(1) Il piano regolatore particolareggiato si compone della
relazione illustrativa e delle rappresentazioni grafiche.
(2) La relazione illustrativa comprende:
– Il decreto
– I pareri rilasciati dagli enti autorizzativi
– La motivazione.
(3) Le rappresentazioni grafiche comprendono:
1. L’estratto dello strumento urbanistico comunale con
la chiara individuazione dell’ubicazione dell’intervento
2. La zona d’intervento con l’individuazione delle particelle interessate
3. Lo stato presente dell’edificato
4. Lo stato previsto, con la rappresentazione dell’impatto e delle comunicazioni con
le zone limitrofe
5. Rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a
rete e dei rispettivi
allacciamenti alle singole utenze
6. Rappresentazione degli interventi necessari ai fini
della tutela ambientale, delle risorse e dei beni naturalistici
7. Rappresentazione degli interventi necessari alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze, compresa la
protezione antincendio
8. Piano di lottizzazione.

(interventi ammessi all’interno della zona interessata dal
PRPC)
Nella zona d’intervento sono previste le seguenti opere
– Costruzione di edifici;
– Sistemazione della viabilità;
– Realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria;
– Sistemazione del verde urbano.
La destinazione d’uso della zona d’intervento è quella
turistica.
Articolo 6
(l’edificato)
(1) L’edificato è costituito da due complessi di edifici.
(2) Il complesso A è formato da quattro schiere di edifici
ed occupa la parte alta nord-orientale della zona d’intervento. In
ambito al complesso A sono previste circa 28 unità abitative.
(3) Il complesso B è formato da quattro schiere di edifici
ed occupa la parte bassa sud-occidentale della zona d’intervento. In ambito al complesso B sono previste circa 28 unità
abitative turistiche.
III NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE PER LA
PROGETTAZIONE DELLA ZONA, DEI FABBRICATI E PER
ALTRI INTERVENTI
Articolo 7
(norme di progettazione dei fabbricati)
(1) I fabbricati vanno progettati nel rispetto dell’articolazione delle masse murarie, mentre le rispettive dimensioni devono
adeguarsi alle direzioni delle vie di comunicazione e degli
spazi pubblici, all’illuminazione naturale ed al soleggiamento
dei vani abitativi, in funzione della disposizione degli edifici,
della configurazione del terreno e dell’utilizzo razionale dello
spazio. Nell’adozione di soluzioni architettoniche, funzionali e
tecnologiche devono essere osservate le condizioni climatiche,
la tradizione costruttiva locale di matrice mediterranea (volumi,
proporzioni, scelta di materiali, dettagli costruttivi ed architettonici, tinteggiature, ecc.) e l’economicità di manutenzione.
(2) I fabbricati sono progettati come sistema di unità abitative turistiche terrazzate che seguono l’orientamento del terreno
da nord verso sud. La maggior parte delle unità abitative avrà

Stran

9846 /

Št.

71 / 14. 7. 2008

l’affaccio sul mare grazie alla configurazione del terreno ed alla
costruzione a terrazze degli edifici. Le superfici piane dei tetti
saranno adibite a terrazzi. I locali accessori e quelli tecnici si
troveranno al piano interrato, accanto ai garage sotterranei.
(3) Le quote altimetriche saranno adeguate alla configurazione del suolo. Le schiere di edifici hanno coperture asimmetriche a due spioventi.
Articolo 8
(varianti alla progettazione dei fabbricati)
(1) Sono ammesse varianti alle planimetrie ovvero la
rispettiva riduzione o l’aumento, nel rispetto, tuttavia, delle
dimensioni planimetriche ed altimetriche massime consentite
ovvero della linea di arretramento, come stabilite nel presente
decreto e rappresentate negli allegati grafici. L’indice di edificazione (il rapporto tra la massima superficie coperta degli
edifici realizzabili e la superficie territoriale oggetto dell’intervento) non deve superare 0,25 (non sono computabili ai fini
di determinazione del suddetto indice i terrazzi e le rientranze
dei balconi).
(2) Le dimensioni in pianta massime degli edifici condominiali sono stabilite dalla linea di arretramento, entro la quale
sono ammesse varianti alla realizzazione delle singole masse
edificate ferma restando l’articolazione prevista e l’indice di
edificazione.
(3) I fabbricati interrati, funzionalmente connessi agli edifici previsti, come pure i parcheggi sotterranei dal tetto calpestabile (pavimentato o allestito a verde) facente quindi parte
degli spazi scoperti, possono essere separati dalle superfici
edificate di cui al presente decreto. Per la rispettiva realizzazione si richiede l’elaborazione del piano di sistemazione dello
spazio scoperto e la definizione dell’eventuale duplice uso del
terreno.
Articolo 9
(condizioni di ubicazione e linee guida per la progettazione e
costruzione)
(1) Gli edifici variano in altezza adeguandosi alla configurazione del terreno. La quota massima di altezza del complesso A equivale a due piani interrati + due piano fuori terra, quella
del complesso B, invece, a due piani fuori terra.
(2) Lo scantinato è completamente interrato a prescindere
dalla configurazione del suolo.
(3) Le dimensioni planimetriche e le quote di altezza sono
riportate negli allegati grafici.
Nella zona d’intervento va salvaguardata la veduta dalla
Strada dell’Adriatico verso il mare.
Articolo 10
(lotti edificabili)
(1) Il piano dei lotti edificabili di cui negli allegati grafici
poggia sulla definizione dei singoli complessi edificatori e sulla
separazione delle superfici pubbliche da quelle private
(2) Le zone a duplice uso – laddove si sovrappone la
destinazione d’uso di parcheggio sotterraneo e la destinazione
d’uso della superficie fuori terra, devono essere individuate
nella documentazione progettuale (progetto delle sistemazioni
degli spazi all’aperto, piano di lottizzazione). Le sistemazioni
in superficie devono essere coerenti con la destinazione d’uso
prevista.
(3) Ad intervento ultimato, i lotti edificabili ovvero le rispettive aree pertinenziali possono essere frazionati o accorpati,
fermo restando il mantenimento inalterato del concetto di edificazione e delle previste sistemazioni degli spazi pubblici.
Articolo 11
(sistemazione degli spazi esterni)
(1) Nella progettazione e nella sistemazione degli spazi
esterni va tenuto conto:
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– dell’adeguamento alle condizioni orografiche con la realizzazione di muri di contenimento e scalinate;
– della piantumazione delle alberature lungo le strade
destinate al traffico motorizzato ed i percorso pedonali;
– della messa a dimora delle alberature e pergolati per la
protezione dal sole di terrazzi, atri e parcheggi.
(2) I muri di sostegno, i muri al piano terreno ed i muri di
collegamento vanno realizzati in pietra.
(3) Il previsto rinverdimento va eseguito con l’impiego
della vegetazione mediterranea da individuarsi nel progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia. La progettazione
del verde pubblico e di quello privato sulle superfici sovrastanti
i locali interrati, dovrà essere tale da consentire la crescita di
alberi ad alto fusto e degli arbusti.
(4) È d’obbligo la sistemazione degli spazi esterni con
l’impianto del verde pubblico e privato. La sistemazione delle
superfici private dovrà conformarsi a quella delle superfici
pubbliche.
(5) Le siepi non devono pregiudicare la visibilità della
strada e dei relativi raccordi. La loro altezza massima non deve
mai superare 0,75 m. I nuovi impianti lungo la carreggiata della
strada statale devono tenere conto dello sviluppo previsto dell’apparato radicale che non deve mettere a rischio la sicurezza
del traffico veicolare e la stabilità della carreggiata. La prevista
messa a dimora di filari lungo la strada non deve ridurne la
visibilità, in particolare per quanto attiene al raccordo del Vicolo
degli olivi che si trova all’interno della curvatura. In direzione di
Capodistria va garantita la visibilità per una velocità di almeno
70 m/h visto che l’inizio dell’abitato di Ancarano si trova quasi
all’altezza della suddetta intersezione stradale.
(6) La distanza del filare dal ciglio della strada deve essere tale da evitare che le chiome invadano la superficie sovrastante la carreggiata della SS.
VIABILITÀ
Articolo 12
(traffico motorizzato)
(1) L’accesso all’edificato è previsto dal ricostruito raccordo alla SS R2-406/1407. L’ingresso ai garage è previsto
attraverso due rampe collegate alla strada d’accesso, larga
5.50 m con il marciapiede su un lato, che termina con un piazzale sul lato sud. L’incrocio ricostruito ha le corsie per chi svolta
a sinistra. La ricostruzione dell’intersezione stradale prevede
anche una deviazione del Vicolo degli olivi. I raggi di curvatura
dei raccordi devono essere conformi al vigente regolamento
sulla progettazione stradale.
(2) Occorre tenere presente che una parte della zona
d’intervento ricade nell’abitato. Per la parte fuori dell’abitato
vanno considerati gli elementi tecnici delle superfici adibite al
traffico, come dalla vigente normativa in materia, nello specifico, dall’articolo sulle sezioni trasversali delle strade.
(3) Nell’intera zona d’intervento va prevista la necessaria
segnaletica verticale ed orizzontale nonché i manufatti stradali,
come dalla relativa normativa.
(4) Nella fascia destinata alla collocazione della segnaletica stradale e nelle zone triangolari di rispetto della visibilità
all’altezza delle intersezioni e dei raccordi è vietato installare
supporti per insegne pubblicitarie, aste per bandiere ed altri
impianti destinati all’informazione ed alla pubblicità. L’informazione grafica o visiva sulle manifestazioni e la propaganda
pubblicitaria sono possibili negli spazi all’uopo adibiti lungo le
strade. L’impianto destinato alla pubblicità ed all’affissione, può
essere installato lungo la strada, ad una distanza minima di 5
m dal ciglio della stessa e ad almeno 100 m prima o 50 m dopo
un’intersezione canalizzata. Fuori dei centri abitati è vietata la
collocazione di impianti e strutture pubblicitarie nella fascia di
rispetto della strada statale, come stabilito dalla legge sulle
strade pubbliche.
(5) Si prevede il completo rifacimento della Strada dell’Adriatico (R2-406/1407 Dekani–Lazaret), dal km 2,200 al km
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5,100 (dal raccordo della Strada di Ancarano fino a Valdoltra).
Nel caso in cui la costruzione dei fabbricati di cui sopra abbia
inizio prima della conclusione dei lavori di rifacimento della
Strada dell’Adriatico, si prevede, in una prima fase, l’accesso all’edificato progettato attraverso il raccordo alla Strada
dell’Adriatico con direzione obbligatoria a destra. A tale fine
occorre predisporre la necessaria documentazione progettuale
che deve recepire i criteri imposti dalla vigente normativa in
materia.
Articolo 13
(traffico stazionario)
Il parcheggio è previsto nelle autorimesse terrazzate con
l’ingresso dalla strada d’accesso.
Nelle autorimesse saranno garantiti almeno 2 posti macchina per unità abitativa, indipendentemente dalle dimensioni
della medesima. Il 15% di posteggi (rispetto al loro numero
complessivo previsto a servizio delle unità abitative) sarà destinato ai visitatori.
Articolo 14
(superfici pedonali e piste ciclabili)
(5) Occorre garantire le superfici da destinarsi ai pedoni
ed ai ciclisti, come dal vigente regolamento della progettazione stradale. Nelle zone pedonali e nelle piste ciclabili devono
essere assicurati la visibilità e l’illuminazione, come pure i necessari distacchi di sicurezza, nel rispetto del regolamento di
cui sopra, al quale bisogna attenersi anche nella realizzazione
dei raccordi dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili alle
infrastrutture stradali preesistenti.
(6) Tutti gli accessi ai fabbricati, le comunicazioni pedonali principali ed i parcheggi devono essere privi di barriere
architettoniche, in maniera da essere fruibili da parte delle
persone disabili. I tratti ricostruiti della Strada dell’Adriatico, del
Vicolo degli olivi e della strada di accesso saranno dotati dei
marciapiedi su ambo i lati. È ammessa la realizzazione di scale
esterne e di rampe d’accesso.
(7) Il percorso pedonale scorre lungo il margine meridionale della zona d’intervento e si ricollega alla Strada dell’Adriatico attraverso il percorso pedonale che costeggia il torrente
per proseguire fuori della zona d’intervento fino alla passerella
in legno, dotata di un parapetto la cui funzione sarà quella di
impedire l’accesso alla zona umida sottostante.
(8) Lungo la Strada dell’Adriatico è prevista una pista
ciclabile.
IV OPERE PER GLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI
Articolo 15
(rete fognaria)
Generale
(1) Nella rete fognaria pubblica è consentito convogliare
unicamente i reflui domestici rispondenti ai parametri del Regolamento sulle linee guida per la progettazione e la costruzione
degli impianti fognari nel territorio del Comune di Capodistria
(Boll. uff. n. 17/77), del Regolamento della Komunala Koper
sulla qualità delle acque reflue immesse nella rete fognaria
pubblica e nel Depuratore centrale, dell’Ordinanza sull’emissione di sostanze e del calore durante lo smaltimento delle
acque di dilavamento delle strade pubbliche (Gazz. uff. della
RS, n. 47/05) e del Regolamento sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche (Gazz.
uff. della RS n. 109/07).
(2) Nel caso in cui la qualità delle acque reflue non
sia conforme ai parametri riportati nei regolamenti e nelle
ordinanze di cui sopra, tali acque dovranno essere soggette
alla depurazione precedente la loro immissione nel sistema
fognario.
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Fognatura delle acque reflue
(1) È prevista la costruzione della rete fognaria in un sistema separato ed il suo allacciamento al collettore fognario Punta
grossa – Ancarano – Depuratore centrale, del quale si prevede
la ricostruzione. Provvisoriamente è previsto l’allacciamento al
collettore esistente posto sul lato sud della zona d’intervento.
(2) Si prevede inoltre lo spostamento dell’attuale canale
fognario e la sua posa seguendo il tracciato dei deviati Vicolo
degli olivi e strada d’access.
Fognature meteoriche
(3) Le acque provenienti dall’area del ricostruito Vicolo
degli olivi e della intersezione stradale sono smaltite attraverso le relative fognature fino al tubo di scarico dal diametro di
almeno 80 cm con sbocco nell’alveo del torrente che termina
con una barriera protettiva realizzata con pietra arenaria situata
sulle particelle cat. n. 1068 e 1072, c.c. 2593 di Oltra. Il gestore
della fognatura meteorica si occupa anche dela gestione del
torrente.
(4) Le acque bianche provenienti dalla zona d’intervento
saranno convogliate fino al canale scolmatore situato a sud
della strada d’accesso e dimensionato in conformità della vigente normativa, in considerazione, altresì, delle superfici di
conferimento e della frequenza delle precipitazioni.
(5) Le acque di dilavamento provenienti dai piazzali di
sosta e dai garage, vanno depurate nelle vasche di disoleazione prima di essere immesse negli impianti di scarico. Dal
serbatoio scolmatore, le acque sono smaltite in mare attraverso
la pendice meridionale corrispondente alle particelle catastali
n. 1060/1 e 1068, c.c. 2593 di Oltra.
Articolo 16
(rete elettrica)
(1) La zona d’intervento sarà alimentata attraverso una
nuova cabina elettrica, collegata attraverso il cavo 20 kV della
ST Sončni park – ST Ancarano 1. Si prevede inoltre la costruzione della relativa rete in bassa tensione e dell’impianto di
illuminazione pubblica.
(2) La cabina di trasformazione deve essere costruita per
la tensione 20/0.4 KV e la potenza nominale del trasformatore
da 630 (1000) oppure 2x630 (2x1000) kVA. Ai fini di manutenzione, la cabina di trasformazione dovrà essere accessibile, in
ogni momento, all’autocarro con gru dalla massa complessiva
di 20 t.
(3) Se le cabine sono installate nei fabbricati ad altra
destinazione, esse devono essere ubicate al piano terra, all’angolo del fabbricato, in maniera da essere direttamente
accessibili dall’esterno.
(4) Per gli interventi nel territorio si richiede l’adeguamento dei tracciati delle nuove linee alle rimanenti opere infrastrutturali rispettando i distacchi prescritti e le distanze dai
singoli fabbricati. Occorre inoltre prevedere gli spostamenti o
le modifiche alla rete esistente, dettati dalla presenza di nuove
costruzioni.
Articolo 17
(rete idrica)
(1) In via provvisoria, l’erogazione dell’acqua potabile
sarà garantita dal serbatoio Adria dalla capacità di 120 m3, posto sulla quota di 39.00 m s.l.m., attraverso le adduttrici ACDN
100 mm e AC DN 80 mm.
(2) È prevista la costruzione di nuove condotte idriche NL
DN 150 mm nel tratto che va dall’attuale adduttrice primaria NL
DN 150 mm di Via Bertok fino alla zona d’intervento, con l’allacciamento alla rete idrica preesistente AC DN 100 in Strada
dell’Adriatico. L’adduttrice scorre fuori della zona d’intervento,
attraverso le particelle catastali n. 1338 e 1325/1, c.c. 2593 di
Oltra.
(3) È prevista l’interruzione e l’esclusione dell’approvvigionamento dal serbatoio Adria da 120 m3.
(4) All’interno della zona d’intervento è prevista la costruzione della rete di distribuzione.
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(rete delle telecomunicazioni)
(1) La zona d’intervento è servita dalla centrale telefonica
''Ancarano'', la cui rete non consente l’allacciamento di nuove
utenze.
(2) È prevista la costruzione di una canalizzazione porta-cavi e la realizzazione delle opere di protezione dell’attuale
tracciato della rete di cavi locale ed interurbana posta lungo la
Strada dell’Adriatico.
I tracciati della canalizzazione porta- cavi si ricollegheranno al pozzetto n. 5 preesistente, posto nel marciapiede della
Strada dell’Adriatico, in direzione dalla centrale “Ancarano”, e
attraversante le particelle catastali n. 1545 e 1538, c.c. 2593
di Oltra. All’altezza della ricostruita intersezione stradale è
prevista la realizzazione della canalizzazione porta-cavi nel
marciapiede della deviazione del Vicolo degli olivi e nella strada di accesso all’edificato pianificato, con diramazioni fino ai
singoli edifici.
Articolo 19
(rete di distribuzione del gas)
Nell’angolo nord-orientale della zona d’intervento è prevista l’installazione di un serbatoio interrato di GPL collegato ai
fabbricati appartenenti all’edificato progettato.
Articolo 20
(raccolta dei rifiuti)
(1) I rifiuti sono smaltiti nella discarica comunale. Nella
parte occidentale della zona d’intervento, nel punto in cui termina la strada di accesso, è prevista un’isola ecologica. Sono
ammessi siti diversi, fermo restando il rispetto delle sistemazioni progettate e dell’accesso agevolato. La documentazione
progettuale deve prevedere i punti di collocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata, opportunamente costruiti,
rinverditi e protetti da intemperie. Le isole ecologiche ed i punti
di raccolta dei rifiuti devono essere conformi al programma
comunale di trattamento dei rifiuti. Le strade di accesso devono essere progettate in maniera da consentire un’agevole
rimozione dei rifiuti.
(2) I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere
accessibili ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, dal peso
complessivo di 12 t. Deve essere altresì consentita la pulizia
regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro. I committenti dei singoli fabbricati
hanno l’obbligo di attrezzare i punti di raccolta dei rifiuti con
recipienti standardizzati.
(3) Chi produce rifiuti diversi dai RSU, che non possono
essere conferiti nei cassonetti destinati, deve stipulare con
l’azienda autorizzata ed in collaborazione con l’apposito servizio della Komunala Koper un contratto finalizzato alla raccolta
ed all’asporto di tali rifiuti.
La raccolta e la rimozione dei rifiuti devono avvenire nel
rispetto del Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99).
Il committente o chi produce rifiuti deve agire in conformità con il Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 84/98) ed il Decreto sullo smaltimento dei
rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99).
Articolo 21
(contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione)
Ai sensi dell’articolo 78 della “ZPNačrt”, il comune ed il
committente possono stipulare un contratto di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione affidando al committente la costruzione di tali opere sul terreno destinato all’edificazione.
Le relative spese sono interamente a carico del committente
stesso perciò i relativi oneri d’urbanizzazione si ritengono pagati. Nel caso in cui la zona d’intervento sia servita anche da
impianti e strutture preesistenti, si fa obbligo al committente
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di versare il corrispettivo degli oneri d’urbanizzazione. A tale
scopo viene elaborato un programma di realizzazione delle
opere di urbanizzazione.
V ALTRE NORME DISCIPLINANTI L’ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 22
(interventi mitigatori previsti nella relazione ambietnale)
(1) In tutte le fasi (progettazione, costruzione e messa
in opera) occorre rispettare i provvedimenti mitigatori individuati nella “Relazione ambientale riguardante il PRPC della
» Zona residenziale turistica Oltra«, elaborata dalla società
E-NET OKOLJE d.o.o. al numero 100807-mz, il 10. 9. 2007,
con integrazioni il 25. 10. 2007 ed il 29. 1. 2008, come pure
nel »Supplemento finalizzato alla valutazione dell’accettabilità
dei piani e degli interventi nelle zone protette”, compilato in
data del 10. 9. 2007 dalla società Aquarius d.o.o., al numero
1122-07 VO.
Acqua
(2) Nella progettazione e costruzione dei fabbricati va
osservato il vincolo che prevede la distanza non minore di
5 m dal corso d’acqua lungo il confine orientale della zona
d’intervento.
(3) Va preservato il regime ideologico del corso d’acqua
di cui sopra. La sistemazione delle sponde e dell’alveo deve
avvenire in maniera sostenibile, nel rispetto delle caratteristiche
morfologiche del terreno. Il consolidamento del fondo dell’alveo
si effettuerà con l’impiego della pietra; non è consentita la cementazione (e neppure pietre cementate). Il consolidamento
delle sponde sarà attuato con l’utilizzo della terra. In caso di
necessità (per garantire una maggiore stabilità) è consentito
l’uso della pietra grezza cementata alternata con spazi destinati
all’impianto delle specie arbustive autoctone.
(4) Previo inizio dei lavori di costruzione occorre proteggere 5 m di fascia di terreno laterale al corso d’acqua nella
parte orientale dell’edificato. In tale fascia non è consentito
intervenire con macchine edili salvo in caso di opere di regolazione del torrente, e neppure depositare il materiale di risulta
degli scavi ed altri rifiuti.
(5) L’acqua piovana proveniente dai tetti e dai drenaggi,
oltre a quella di dilavamento delle superfici pavimentate, in
precedenza depurata, deve essere smaltita nel terreno acquitrinoso in maniera diffusa e non puntiforme (il drenaggio lungo
l’intera linea di confine meridionale del PRPC). Tale smaltimento deve avvenire progressivamente perciò si prevede la costruzione di un impianto di ritenuta dalle dimensioni tali da evitare
sostanziali alterazioni del regime idraulico della zona umida.
(6) Alla definizione delle dimensioni dell’impianto di ritenuta e di quello d’irrigazione (fase del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia) deve collaborare un idrologo.
Il provvedimento previsto nel suddetto progetto deve essere
autorizzato dall’Istituto per la tutela dei beni naturalistici, UO
di Pirano.
(7) Nella predisposizione e realizzazione del progetto va
tenuto conto anche delle misure generali e di quelle imposte
dalla vigente normativa, che non rientrano tra i provvedimenti
mitigatori.
(8) Durante i lavori di costruzione è d’obbligo monitorare
l’organizzazione del cantiere e l’adempimento del provvedimento riguardante la protezione della fascia di terreno laterale
al corso d’acqua ed alla sorgente nella parte orientale della
zona in oggetto. L’uso di tale fascia di terreno è soggetto ai
vincoli che prevedono il divieto d’impiego delle macchine edili,
salvo se si tratti di regolazione del torrente, il deposito del materiale di risulta degli scavi e di altri rifiuti. Dello stato del cantiere
si richiede inoltre la documentazione fotografica che è a carico
del committente ovvero dell’amministratore degli impianti. Dell’organizzazione del cantiere risponde il direttore di cantiere.
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(9) Durante la messa in funzione, sono obbligatorie le verifiche mensili del sistema di “irrigazione”, impiegato per smaltire progressivamente l’acqua piovana, raccolta nell’impianto di
ritenuta, nell’ambiente naturale lungo tutta la fascia meridionale
della zona. I rilevamenti saranno registrati nell’apposito diario.
Delle verifiche e della tenuta del diario è responsabile il committente ovvero l’amministratore dei fabbricati.
Ambiente naturale
(10) I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del progetto evitando di ampliare le superfici edificate a scapito della
fascia tampone arbustiva. Sul versante meridionale, la zona
d’intervento va delimitata con una recinzione destinata a proteggere le aree paludose.
(11) I lavori di costruzione rumorosi non devono svolgersi
nel periodo di nidificazione degli uccelli, ossia da marzo alla
fine di giugno.
(12) Va preservato il regime ideologico del corso d’acqua
presso il confine orientale della zona d’intervento. La sistemazione delle sponde e dell’alveo deve avvenire in maniera
sostenibile, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche del
terreno. Il consolidamento del fondo dell’alveo si effettuerà
con l’impiego della pietra; non è consentita la cementazione
(e neppure pietre cementate). Il consolidamento delle sponde
sarà attuato con l’utilizzo della terra. In caso di necessità (per
garantire una maggiore stabilità) è consentito l’uso della pietra
grezza cementata alternata con spazi destinati all’impianto
delle specie arbustive autoctone.
(13) Prima di avviare i lavori di costruzione occorre proteggere fisicamente la fascia di terreno larga 5 m, vicina alle
sorgenti. Sono ammessi interventi nella fascia di terreno larga
5 m e laterale al torrente unicamente durante le opere di regolazione di questo ultimo.
(14) La particella catastale n. 1069 ricade in parte nel sito
Natura. Tale particella catastale può essere inclusa nel PRPC,
purchè rimanga inalterata nella parte appartenente al sito Natura (versante estremo meridionale del PRPC).
(15) Va impedito il passaggio verso la zona umida costiera (barriera fisica), come pure l’attraversamento del sentiero
attuale (direzione nord – sud). Tutti i percorsi pedonali vanno
progettati in maniera da collegarsi alla passerella in legno che
attraversa la suddetta zona umida. L’acqua piovana proveniente dai tetti e dai drenaggi, oltre a quella di dilavamento delle
superfici pavimentate, in precedenza depurata, deve essere
smaltita nel terreno acquitrinoso in maniera diffusa e non puntiforme (il drenaggio lungo l’intera linea di confine meridionale
del PRPC). Tale smaltimento deve avvenire progressivamente
perciò si prevede la costruzione di un impianto di ritenuta dalle
dimensioni tali da evitare sostanziali alterazioni del regime
idraulico della palude.
(16) Sensibilizzazione dei proprietari e locatari degli alloggi ed altri visitatori / utenti del territorio.
(17) Alla definizione delle dimensioni dell’impianto di ritenuta e di quello d’irrigazione (fase del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia) deve collaborare un idrologo.
Il provvedimento previsto nel suddetto progetto deve essere
autorizzato dall’Istituto per la tutela dei beni naturalistici, UO
di Pirano.
(18) Il controllo sull’attuazione delle misure va affidato: al
progettista (all’atto di predisposizione del PRPC e del progetto
finalizzato al rilascio della concessione edilizia), al committente – supervisione tecnica (durante i lavori), al rappresentante
dell’Istituto per la tutela dei beni naturalistici od all’addetto alla
tutela ambientale (nel periodo successivo alla costruzione) ed
all’Istituto per la tutela dei beni naturalistici (all’atto di rilascio
dell’autorizzazione).
Qualità paesaggistica e dimensione visibile dell’ambiente
(19) Le superfici ai margini della zona d’intervento e gli
spazi tra i fabbricati vanno impiantati a verde pubblico con l’impiego della vegetazione tipica locale (specie arboree ed arbusti
submediterranei e mediterranei). Tali specie vanno impiegate
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per occultare l’edificato nella direzione della visuale principale.
Lungo il margine meridionale, al contatto con la zona di rilevanza ecologica, vanno impiegate le specie autoctone.
(20) Nel progetto finalizzato al rilascio della concessione
edilizia dovrà essere rappresentata con immagini (possibilmente tridimensionali) la forma visiva del territorio – sistemazione
degli spazi aperti.
(21) Al momento di collaudo dei fabbricati sarà verificata
la realizzazione delle piantumazioni previste nel progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia.
(22) La vegetazione tipica locale impiantata dovrà essere
regolarmente mantenuta e controllata e, per lo meno nella fase
iniziale, anche irrigata.
(23) Va impedito il passaggio verso la zona umida costiera (barriera fisica), come pure l’attraversamento del sentiero
attuale (direzione nord – sud). Tutti i percorsi pedonali vanno
progettati in maniera da collegarsi alla passerella in legno che
attraversa la suddetta zona umida.
(24) Sensibilizzazione dei proprietari e locatari degli alloggi ed altri visitatori / utenti del territorio.
(25) Nella progettazione e costruzione dei fabbricati va
rispettata la distanza minima di 5 m dal corso d’acqua presso il
confine orientale della zona interessata dal PRPC.
(26) L’acqua piovana proveniente dai tetti e dai drenaggi,
oltre a quella di dilavamento delle superfici pavimentate, in
precedenza depurata, deve essere smaltita nel terreno acquitrinoso in maniera diffusa e non puntiforme (il drenaggio lungo
l’intera linea di confine meridionale del PRPC). Tale smaltimento deve avvenire progressivamente perciò si prevede la costruzione di un impianto di ritenuta dalle dimensioni tali da evitare
sostanziali alterazioni del regime idraulico della zona umida.
(27) Alla definizione delle dimensioni dell’impianto di ritenuta e di quello d’irrigazione (fase del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia) deve collaborare un idrologo.
Il provvedimento previsto nel suddetto progetto deve essere
autorizzato dall’Istituto per la tutela dei beni naturalistici, UO
di Pirano.
Articolo 23
(conservazione dei beni naturalistici)
(1) Nella zona d’intervento non sono presenti beni di
rilevanza ambientale, aree soggette a vincoli di tutela o aree
di rilevanza per la biodiversità. La suddetta zona confina con
la palude presso S. Nicolò, catalogata come bene naturalistico
(n. id. 3671), zona di rilevanza ecologica (codice 78900) e zona
a protezione speciale – Natura 2000 (codice 3000241). Alla
pianificazione degli interventi e delle attività occorre:
– Preservare inalterata la struttura del terreno delle particelle n. 1060/1, 1068, c.c. di Oltra e di altri lotti ricadenti nella
zona soggetta ai vincoli di cui sopra,
– Conservare la vegetazione naturale nella zona soggetta
ai suddetti vincoli (alberi, arbusti, canneti, ecc.),
– Impedire il passaggio tra l’edificato e la zona umida
costiera per mezzo di una recinzione; tutti i percorsi pedonali
vanno progettati in maniera da collegarsi alla passerella in
legno che attraversa la suddetta zona umida (angolo nord-occidentale della zona soggetto ai vincoli di tutela).
(2) Il consolidamento del fondo dell’alveo torrentizio si
effettuerà con l’impiego della pietra, quello delle sponde, invece, con l’utilizzo della terra per consentire la crescita della
vegetazione riparia. Le acque piovane provenienti dalla zona
sono convogliate nel serbatoio scolmatore, dal quale vengono
riversate lungo il pendio meridionale attraverso quattro punti di
scolo sfalsati. I cigli degli scoli e lo scolo del torrente devono
consentire lo smaltimento dell’acqua nel terreno acquitrinoso
in maniera diffusa, per evitare l’erosione. Alla definizione delle dimensioni dell’impianto di ritenuta e degli scoli (fase del
progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia) deve
collaborare un idrologo. Il provvedimento previsto nel suddetto
progetto deve essere autorizzato dall’Istituto per la tutela dei
beni naturalistici, UO di Pirano.
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(3) Previo inizio dei lavori preparativi e di costruzione occorre informarne l’ente preposto alla tutela ambientale (Istituto
nazionale per la tutela dei beni naturalistici, Sede regionale di
Pirano).
(4) Durante l’esecuzione dei lavori preparatori e di costruzione va garantito il controllo tecnico (monitoraggio dello stato
dei beni naturalistici e della biodiversità).
Articolo 24
(tutela dei beni culturali)
La zona d’intervento si trova all’esterno del perimetro nel
quale vige il regime di tutela dei beni culturali.
Articolo 25
(tutela dell’ambiente)
Nella zona d’intervento sono ammesse unicamente le
attività il cui impatto ambientale rientra nei valori consentiti per
le aree residenziali.
Articolo 26
(rumore)
(1) Nella fase di progettazione, costruzione e messa in
opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti
devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili
di inquinamento acustico, previsti per tali zone.
(2) Con l’adozione di misure antirumore occorre garantire
la protezione dell’ambiente lavorativo e residenziale.
(3) Per la destinazione prevista negli strumenti urbanistici
del comune, la zonizzazione acustica colloca la zona d’intervento nel III ambito territoriale di tutela da rumore.
Articolo 27
(tutela dell’aria)
Nella zona d’intervento vanno adottate le misure necessarie alla protezione da inquinamento atmosferico. Si raccomanda
l’utilizzo del gas proveniente dalla relativa rete di distribuzione
ovvero, nel periodo che precede la realizzazione della stessa,
da serbatoi a servizio delle singole utenze.
Articolo 28
(difesa del suolo e delle risorse idriche)
(1) L’allineamento dei fabbricati tiene conto della distanza
minima di cinque metri dalle fonti idriche ubicate lungo il versante orientale della zona d’intervento.
(2) Le acque di dilavamento provenienti da superfici adibite al traffico stazionario (anche quelle coperte) vanno smaltite
attraverso i pozzetti disoleatori e degrassatori. Alla presenza
di depositi di sostanze pericolose e nocive occorre adottare
provvedimenti volti a prevenire l’inquinamento dell’ambiente
e elaborare un piano d’azione nel caso si verifichi un disastro
ecologico. Nella zona d’intervento vanno individuati eventuali
sorgenti d’acqua e pozzi, che vanno preservati, eventualmente
risanati e protetti da inquinamento.
(3) Nelle condotte per lo smaltimento delle acque piovane
è ammesso immettere solamente l’acqua meteorica pulita,
come previsto nell’ordinanza sulla qualità dell’acqua. Le acque reflue ed assimilabili non possono essere immesse nelle
fognature meteoriche. La rete fognaria deve essere realizzata
con condotte impermeabili.
A lavori ultimati vanno rimosse tutte le strutture provvisorie
impiegate nel cantiere, come pure tutti i depositi di materiale. È
necessario inoltre eseguire un recupero ambientale finale delle
superfici interessate dai lavori.
(4) Durante i lavori di costruzione è d’obbligo adottare
tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire l’inquinamento ambientale e idrico causato dal trasporto, dal deposito
e dall’uso di combustibili liquidi e di altre sostanze pericolose,
ed, in caso di incidenti, garantire l’immediato intervento del
personale qualificato.

Uradni list Republike Slovenije
Vanno inoltre adottate misure volte a prevenire lo sversamento di combustibili, oli, lubrificanti ed altre sostanze nocive
conservate nei depositi ed impianti di distribuzione provvisori.
(5) Lungo l’alveo del corso d’acqua e fino al mare va
garantito il libero passaggio.
Articolo 29
(soluzioni e misure di protezione da calamità naturali e da
altre emergenze)
(1) Durante la costruzione va tenuto conto delle proprietà
del suolo (erosività e possibilità di evoluzione di fenomeni franosi) e la zona di rischio sismico adeguando di conseguenza
la documentazione progettuale.
(2) Occorre prevedere il rinforzo del solaio al primo piano
del fabbricato.
(3) L’edificato previsto deve garantire le condizioni di evacuazione in sicurezza della persone e delle cose, le superfici
destinate all’accesso ed alla manovra dei mezzi dei vigili del
fuoco e la quantità sufficiente dell’acqua antincendio. Devono
essere rispettati i necessari distacchi tra i fabbricati e tra i confini parcellari ovvero la separazione antincendio tale da limitare
la propagazione del fuoco in caso di incendio.
(4) Per scongiurare il rischio di incendio vanno rimosse
o limitate le eventuali cause di incendio. I proprietari ed i conduttori vanno istruiti circa il comportamento corretto durante
l’incendio e l’evacuazione in sicurezza dall’edificio:
– I singoli edifici ovvero l’intero complesso devono dotarsi di un regolamento antincendio, di concerto con i corpi
d’intervento,
– Nei singoli edifici ovvero nell’intero complesso deve
essere garantita la manutenzione ed il controllo regolare dei
dispositivi e delle attrezzature antincendio. La rete di idranti va
sottoposta a verifiche ed interventi di manutenzione regolari.
(5) La zona d’intervento è dotata di una rete di idranti
in grado di erogare acqua antincendio in quantità sufficiente.
Lungo i percorsi di accesso (strada principale e di collegamento) vanno sistemati gli spazi ove collocare i mezzi dei vigili del
fuoco ai quali viene richiesto un parere in proposito.
(6) Gli accessi pedonali e carrai, come pure le superfici
di manovra, devono essere conformi allo standard DIN 14090.
Deve essere garantito l’accesso ad almeno due lati dell’edificio
ed almeno due superfici di manovra da ricavarsi presso due lati
diversi dell’edificio.
(7) Le strade pubbliche fungeranno anche da percorso
preferenziale per veicoli di pronto intervento oltre che per l’evacuazione di persone e cose.
(8) Occorre garantire la resistenza strutturale all’incendio
degli edifici progettati.
(9) Vista l’impossibilità di garantire una pressione sufficiente nella rete di idranti collegata all’acquedotto pubblico, è
necessario ricorrere a soluzioni tecniche idonee per assicurare
la quantità l’acqua necessaria. Il sistema deve essere dotato
di una macchina idrofora o di una pompa diesel per l’aumento
della pressione nella rete idrante interna ed esterna, completa
di una fonte sostitutiva di energia.
Articolo 30
(norme igienico – sanitarie)
Ai fini di rilascio della concessione edilizia, tutti i progetti
dei vari interventi devono tenere conto delle norme igienico
– sanitarie riportate nel:
– Regolamento sull’acqua potabile (G. U. della RS, n.
19/04)
– Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti organici (G.
U. della RS, n. 37/04)
Articolo 31
(costruzione di manufatti semplici)
E’ ammessa la costruzione di manufatti semplici in ossequio alla vigente normativa.
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VI FASI DI REALIZZAZIONE
Articolo 32
(1) L’attuazione degli interventi previsti può avvenire per
fasi. Ciascun lotto completato della singola fase deve costituire
un comparto realizzativi circoscritto.
(2) Nel caso in cui la costruzione dei fabbricati di cui sopra
abbia inizio prima della conclusione dei lavori di rifacimento
della Strada dell’Adriatico, si prevede, in una prima fase, l’accesso all’edificato progettato attraverso il raccordo alla Strada
dell’Adriatico con direzione obbligatoria a destra.
VII USO PROVVISORIO DEI TERRENI
Articolo 33
Nel periodo che precede l’avvio dei lavori, è ammesso
utilizzare i terreni ed i fabbricati esistenti per le destinazioni
presenti ed altre, a condizione che ciò non arrechi disturbo ai
terreni limitrofi, alla funzione ed al riordino della zona e non
ostacoli l’attuazione degli interventi pianificati.
VIII ADEMPIMENTI DEI COMMITTENTI E DEGLI
ESECUTORI NEI CONFRONTI DELL’ATTUAZIONE DELLO
STRUMENTO URBANISTICO
Articolo 34
(1) Il committente e l’esecutore devono osservare, oltre
alle condizioni generali, anche la disposizione che impone di
eseguire la pianificazione e l’attuazione degli interventi in modo
da arrecare il minimo disturbo e da preservare o addirittura
migliorare le caratteristiche tecniche costruttive, le condizioni
di sicurezza del traffico e quelle di tutela ambientale.
(2) Durante le operazioni di movimentazione terra vanno
osservate le norme disciplinanti il deposito del suolo asportato. Il
materiale di scavo viene utilizzato per la costruzione di terrapieni,
colmature e sistemazioni esterne. Il materiale residuo deve essere trattato e depositato in ossequio alla vigente normativa.
Articolo 35
Durante i lavori occorre adottare tutti i provvedimenti e
cautele necessari per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei luoghi contigui a quelli in cui persiste l’attività. È
necessario inoltre attuare i provvedimenti di mitigazione volti
a ridurre le emissioni di polveri, di rumore e di vibrazioni. Nel
piano di cantiere, contenente la scelta delle tecnologie e l’organizzazione del cantiere, vanno riportate in dettaglio le soluzioni
tecniche e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione,
allo scopo di arrecare il minimo disturbo alle aree limitrofe (in
particolare: rumore, polvere e vibrazioni).
Articolo 36
La documentazione progettuale deve essere elaborata
in considerazione dei livelli di inquinamento raggiunti e quelli
valutati in termini di rumore, vibrazioni, gas di scarico, inquinamento luminoso ed altri fattori del traffico, tenuto conto dell’aumento del traffico sulla SS per il periodo di pianificazione di
20 anni. L’eventuale necessità di posa in opera della barriera
antirumore, delle protezioni dalle vibrazioni, dai gas di scarico,
dall’inquinamento luminoso e da altri fattori del traffico non
deve essere a carico del gestore della SS.
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stabilite nel presente decreto, con conseguente adeguamento
della forma e delle dimensioni dei lotti edificabili. È consentito
variare le planimetrie dei manufatti interrati ed il numero dei
piani sottoterra, nella misura in cui non sia alterato il concetto
urbanistico e viario, né siano pregiudicate le condizioni ambientali.
(2) Sugli spazi liberi da edifici, come riportati negli allegati
grafici, è possibile realizzare passaggi pedonali, muri di sostegno, scalinate, ecc. Non vi sono limiti all’altezza dei muri di
sostegno che devono essere rivestiti con pietra locale.
(3) Nel corso di attuazione del piano regolatore particolareggiato comunale sono ammesse difformità allo svolgimento
dei tracciati delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie, in
deroga a quelle riportate nella documentazione (anche fuori dei
confini perimetrali della zona), purché si tratti di adeguamento
alle condizioni del terreno oppure di adozione di soluzioni
tecniche più appropriate dal punto di vista architettonico, della
viabilità, del verde o di tutela ambientale. Tali soluzioni non devono tuttavia compromettere lo stato ambientale e del territorio
né pregiudicare od ostacolare interventi futuri, nel rispetto delle
vigenti norme in materia. Alle medesime condizioni è ammessa
la costruzione di opere ed impianti interrati finalizzati al potenziamento delle attrezzature a servizio della zona.
(4) Sono ammesse difformità scaturenti dall’adattamento
dei progetti delle strade e degli incroci nelle zone di contatto
con gli strumenti urbanistici attuativi delle aree contigue.
(5) Le variazioni alle dimensioni altimetriche sono ammesse entro il limite massimo del 10%.
X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 38
Con l’adozione del presente decreto cessano di avere
valore, limitatamente alla zona oggetto di questo piano regolatore particolareggiato comunale, le disposizioni contenute nelle
Norme tecniche di attuazione di Capodistria (Bollettino ufficiale
n. 19/88, 7/01, 24/01, G.U. della RS, n. 49/05 – interpretazione
autentica, 95/06),
Articolo 39
Il piano regolatore particolareggiato comunale della »Zona
residenziale turistica Oltra” è disponibile alla libera visione del
pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 40
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato
al Ministero dell’ambiente e del territorio, Ispettorato nazionale
per l’ambiente ed il territorio – sede regionale di Capodistria.
Articolo 41
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale.
N. 3505-5/2008
Capodistria, lì 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

IX DEROGHE AMMESSE ALL’ATTUAZIONE DELLO
STRUMENTO URBANISTICO
Articolo 37
(varianti ai progetti)
(1) Sono ammesse varianti alle planimetrie (riduzioni) nel
rispetto, tuttavia, delle dimensioni planimetriche ed altimetriche
massime consentite ovvero della linea di arretramento, come
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Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08)
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RAZGLAŠAM
ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Apartmajsko naselje Ankaran hrib«
Št. 3505-5/2007
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/
(Uradni list RS, št. 94/07) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. junija 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Apartmajsko naselje Ankaran hrib«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«.
2. člen
(izdelovalec Občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt »Apartmajsko naselje
Ankaran hrib« je izdelala družba FORM-AT d.o.o., Dunajska
129, Ljubljana pod številko 144/07 v februarju 2008.
3. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z Občinskim podrobnim
prostorskim načrtom)
Ta odlok določa prostorske ureditve v območju OPPN,
pogoje za gradnjo novih apartmajskih objektov, pripadajoče
ztunanje ureditve, pogoje za gradnjo prometne, energetske in
komunalne infrastrukture.
4. člen
(sestavni deli Občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje besedni
in grafični del.
(2) Besedni del vsebuje:
– odlok
– mnenja pristojnih organov in institucij
– obrazložitev.
(3) Kartografski del OPPN vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorsega načrta s prikazom lege prostorske ureditve
na širšem območju
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
2.a Območje OPPN na geodetskem načrtu
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Zazidalna situacija
4.a Prometno tehnična ureditev
4.b Ureditev zelenih površin
4.c Načrt členitve površin
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro – ožje območje
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5.a Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno
javno dobro – širše območje
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom
7. Načrt parcelacije
7.a Načrt parcelacije s prikazom parcel v območju
OPPN in vplivnem območju OPPN.
5. člen
(priloge Občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se
nanaša na obravnavano območje
(2) Prikaz stanja prostora
(3) Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
– Naravne danosti
– Ustvarjene razmere
(4) Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam nosilcev urejanja prostora
– Seznam pridobljenih smernic in mnenj
– Analiza smernic
(5) Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
(6) Povzetek za javnost.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
6. člen
(lega območja)
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (ureditveno območje) obsega del območja urejanja KS-4
Ankaran, severno od Srebrničeve ulice. Površina ureditvenega
območja znaša 2,08 ha.
7. člen
(meja ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel št.
695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703/1, 704, 709, 710,
688/1 – del, 705/1 – del, 703/4 – del, vse k.o. Oltra.
(2) V OPPN so zajete tudi parcele in deli parcel št. 1314/12
del, 1362/33 del, 1363/3 del, 1363/5 del, 1363/6 del, 1363/7
del, 1363/12 del, vse k.o. Oltra, po katerih bo potekala izvedba
komunalne infrastrukture za pripadajočo pozidavo.
(3) Navedene parcele ne spreminjajo, in niso predmet
načrta parcelacije.
(4) Grafično je meja prikazana na katastrskem in geodetskem načrtu iz 4. člena tega odloka.
(5) Analitično je meja prikazana s koordinatami lomnih
točk obodne parcelacije.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE V
PROSTOR
8. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnega načrta št. 3 »Vplivi in povezave s
sosednjimi območji«.
9. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)
V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi
– gradnja objektov;
– urejanje zelenih površin;
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– urejanje prometnih površin;
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture.
10. člen
(namembnost znotraj območja OPPN)
Ureditveno območje je namenjeno stanovanjski funkciji
(stanovanja za stalno in začasno bivanje).
11. člen
(zazidalna zasnova)
(1) Zazidavo tvori 7 nizov objektov:
– Niz objektov 1 tvori en objekt. V prvem nizu je predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 2 tvorita dva objekta. V drugem nizu je
predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 3 tvorijo trije objekti. V tretjem nizu je predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 4 tvorijo trije objekti. V četrtem nizu je
predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 5 tvorijo trije objekti. V petem nizu je predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 6 tvorita dva objekta. V šestem nizu je
predvidenih več bivalnih enot.
– Niz objektov 7 tvorita dva objekta. V sedmem nizu je
predvidenih več bivalnih enot.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH
POSEGOV
12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Pri oblikovanju objektov je upoštevana členjenost
stavbnih mas. Gabariti objektov upoštevajo zasnovo komunikacijskih smeri in javnih površin, naravno osvetlitev in osončenje bivalnih prostorov glede na lego objektov in prostorske
danosti ter racionalno izrabo prostora. Ob tem je potrebno pri
načrtovanju uporabiti kvalitetne oblikovne, funkcionalne in tehnološke rešitve, ki upoštevajo klimatske razmere, mediteransko
tradicijo krajevne gradnje (volumen, proporci, izbor materialov,
gradbenih in oblikovnih detajlov, barv …) in gospodarnost glede
vzdrževanja.
(2) Objekti so zasnovani kot hiše v nizu, ki se spuščajo
upoštevajoč terenske danosti od severa proti jugu. Konfiguracija terena in členjena zasnova objekta omogočata vzpostavitev
vedute proti morju za višje ležeče etaže.
(3) Zasnova omogoča izrabo horizontalnih površin streh
za terase.
(4) Kleti, servisni in spremljajoči prostori so predvideni v
sklopu podzemnih garaž.
(5) Višinsko se gabariti objektov prilagajajo konfiguraciji
terena.
(6) Kleti so lahko bivalne v južnem delu, kjer terasno
strukturirajo teren in imajo eno odprto stranico. V tem delu so
lahko izvedena stanovanja oziroma prostori za funkcionalno
ovirane ljudi (zaradi lažje dostopnosti).
(7) Dvokapna streha je predvidena na delih objektov, kjer
streha ni izkoriščena kot terasa.
(8) Pri arhitekturni zasnovi objektov je velik poudarek namenjen balkonom in terasam, ki se odpirajo proti jugu.
(9) V zazidavi prevladujeta dva osnovna tipa objektov z
več bivalnimi enotami.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Višinski gabariti objektov
(1) Objekti so višinsko členjeni in se prilagajajo konfiguraciji terena. Maksimalni višinski gabarit objektov je K+P+1+M,
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pri čemer pa je potrebno upoštevati maksimalne višinske kote
objektov in konfiguracijo terena. Maksimalne višinske kote
objektov so:
– niz objekov 1: KP=+….61.5, KV=…… 69.5 mnv
– niz objektov 2: KP=+….64.5, KV=… …72.5 mnv
– niz objektov 3: KP=+….67.5, KV=… …75.5 mnv
– niz objektov 4: KP=+….70.5, KV=… …78.5 mnv
– niz objektov 5: KP=+….73.5, KV=… …81.5 mnv
– niz objektov 6: KP=+….77.5, KV=… …85.5 mnv
– niz objektov 7: KP=+….82.5, KV=… …90.5 mnv.
14. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov predvidenih objektov znotraj maksimalno dovoljenih
tlorisnih in višinskih gabaritov oziroma gradbene linije, določenih s tem odlokom in prikazanih v grafičnem delu. Možno
je odstopanje od maksimalno dovoljenih tlorisnih in višinskih
gabaritov kadar to narekuje konfiguracija terena in sicer maksimalno 10%. Faktor zazidanosti (zazidana površina stanovanjskih objektov/površino obravnavanega kareja) je maks. 0,398
(v faktor zazidanosti niso vštete terase in balkonske niše).
(2) Maksimalni tlorisni gabariti objektov so določeni z maksimalno gradbeno linijo, znotraj katere je možno preoblikovanje
stavbnih delov, pri čemer pa je potrebno ohraniti členjeno obliko.
(3) V celoti vkopani prostori, funkcionalno vezani na predvidene objekte ter vkopane parkirne površine s predvidenimi
uvozi, ki so pohodni (tlakovani ali ozelenjeni) in so s tem del
zunanje ureditve, lahko odstopajo od pozidanih površin predvidenih s tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(4) Za pridobitev dovoljenja za gradnjo teh je potrebno izdelati tudi načrt zunanje ureditve in opredeliti morebitno dvojno
rabo zemljišča.
15. člen
(urejanje zunanjih površin)
(1) Načrtovanje in urejanje zunanjih površin mora upoštevati:
– prilagajanje terenskim razmeram s podpornimi zidovi
in stopnišči;
– zasaditev drevja ob prometnicah in peš poteh;
– zasaditev grmovnic in pergol za sončno zaščito teras,
atrijev in parkirnih prostorov.
(2) Vsi podporni zidovi, zidovi pritličij in premostitveni zidovi bodo izvedeni v kamnu. Predvidene ozelenitve naj bodo
izvedene s sredozemskim rastlinjem. Vrsto zasaditvenega materiala za zelene površine naj se določi v zasaditvenem načrtu,
ki je sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje.
(3) Zelene javne ali zasebne površine, ki so predvidene
nad podkletenimi prostori, morajo biti zasnovane tako, da bodo
omogočeni rastni pogoji za drevje in grmovnice.
(4) Ureditev zelenih površin je obvezna za javne in zasebne odprte površine. Ureditev zasebnih površin naj ne odstopa
od javnih.
V. NAČRT PARCELACIJE
1.
16. člen
(gradbene parcele)
(1) Načrt gradbenih parcel iz grafičnega dela temelji na
določitvi posameznih gradbenih sklopov ter ločitvi javnih in
zasebnih površin.
(2) Območja dvojne rabe – kjer se prekriva namenska
raba podzemne etaže in namenska raba na nivoju terena,
morajo biti določena v projektni dokumentaciji (projekt zunanje
ureditve, načrt parcelacije). Nadzemna ureditev mora biti skladna z rabo v ureditveni situaciji.
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(3) Po realizaciji posegov se gradbene parcele v smislu
funkcionalnih zemljišč lahko delijo ali združujejo, pri čemer se
ne sme slabšati koncepta pozidave in predvidenih ureditev
javnih površin.
17. člen
(seznam in namen površin)
(1) po posameznem objektu
Parcela
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18

Tlorisna površina
parcele (m2)
604,39
615,45
875,29
819,3
570,48
589,59
599,25
846,35
891,35
757,41
800,71
893,88
634,93
924,83
752,73
802,63
1129,87
11,76

P19
P20

63,77
260,71

Št. objekta

Tip objekta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

B1
B2
A1
A1
B1
B1
B2
A2
A2
A1
A2
A1
B1
A1
A1
A1
cesta
nova trafo
postaja
otroško igrišče 1
otroško igrišče 2

(2) Skupno
Površina ureditvenega območja (m2)

20821,14

Površine namenjene grajenemu javnemu
dobru (m2)

1196,35

Površine v skupni rabi (m2)

7646,22

Zasebne površine

(m2)

11978,57

(3) Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga OPPN.
(4) Parcelacija zemljišč in lomne točke parcelacije so razvidne iz grafičnih načrtov št. 7 “Načrt parcelacije”.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA OSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO
PROMET
18. člen
(motorni promet)
Dostop
(1) Dostop za motorni promet je urejen preko Srebrničeve
ulice, ki poteka po južni strani območja.
(2) Podaljšek južne dostopne poti ima dolžino 50 m in
tipski prečni profil širine 5,5 m.
Notranji motorni promet
(3) Pravokotno na južno dostopno pot na zahodni strani
območja v smeri proti severu poteka interna cesta v dolžini
180 m. Tipski prečni profil interne ceste ima širino 5,5 m.

Tlorisna površina
objekta (m2)
394,45
394,45
569,35
569,35
394,45
394,45
394,45
569,35
569,35
569,35
569,35
569,35
394,45
569,35
569,35
569,35

Nepozidani del parcele
(m2)
209,94
221
305,94
249,95
176,03
195,14
204,8
277
322
188,06
231,36
324,53
240,48
355,48
183,38
233,28

(4) Preko interne ceste so urejeni štirje dovozi v terasne
garažne kleti, dovozi so širine 6 m.
Pot za interventna vozila
(5) Po vzhodni strani območja poteka pot za interventna
vozila širine 3,7 m.
(6) Za gasilska vozila je urejena krožna pot iz dostopne
poti na južni stran območja na interventno pot v smeri proti
severu na vzhodni strani območja, nadaljuje se proti zahodu
po interventni poti po sredini območja zazidave do interne
poti na zahodni strani območja v smeri proti jugu vse do južne
dostopne poti.
(7) Ob interventni poti za gasilna vozila v dolžini 11 m pred
in za zavijalnimi radiji in v širini 2,5 m merjeno od osi poti ne
sme biti arhitektonskih ovir.
(8) Na južnem (spodnjem) delu območja zazidave je urejena pot za interventna vozila v smeri vzhod – zahod v dolžini
85 m in širine 3,7 m, ki je na vzhodni strani navezana na vzhodno interventno pot in na zahodni strani slepo zaključena.
(9) Na severnem (zgornjem) delu območja zazidave je na
interventno pot za gasilska vozila navezana interventna pot v
dolžini 125 m in širine 3,7 m, ki poteka v smeri proti severu in
se na severnem delu usmeri pravokotno proti zahodu, kjer se
slepo zaključi.
19. člen
(mirujoči promet)
(1) Površine za mirujoči promet so urejene v terasnih
garažnih kleteh. Preko interne ceste so urejeni štirje dovozi v
garažne kleti v širini 6 m. V parkirnih garažnih kleteh morata
biti zagotovljeni najmanj dve parkirni mesti na stanovanjsko
enoto.
(2) Javna parkirna mesta so urejena ob južni dostopni poti.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

71 / 14. 7. 2008 /

Stran

9855

20. člen

22. člen

(peš promet)

(kanalizacija)

Vse glavne komunikacije znotraj objektov, primarne komunikacije in parkirni prostori bodo dostopni in oblikovani
brez arhitektonskih ovir, tako da bodo uporabni za funkcionalno ovirane ljudi. Zunanje peš komunikacije bodo prirejene zahtevnosti in naklonu terena z zunanjimi stopnišči in
klančinami.

Kanalizacija odpadnih komunalnih vod
(1) Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v
ločenem sistemu. Kanalizacija odpadnih komunalnih vod se
priključuje na obstoječe omrežje na južni strani ureditvenega območja v revizijskem jašku št. 4240 s končno dispozicijo v CČN.
(2) Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključevati le komunalne odpadne vode, ki ustrezajo parametrom iz
Pravilnika o smernicah za projektiranje in gradnjo kanalizacije
na območju Občine Koper, (Uradne objave št. 17/77), Pravilnika Komunale Koper o kakovosti odpadnih voda, ki se spuščajo
v javno kanalizacijo in Centralno čistilno napravo, Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, (Uradni list RS, št. 47/05) in Pravilnik o nalogah,
ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode (Uradni list RS, št. 109/07). V primeru, da komunalne odpadne vode ne bodo ustrezale parametrom iz zgoraj navedenih
pravilnikov in uredb je potrebno te komunalne odpadne vode
predhodno prečistiti.
Kanalizacija meteornih vod
(3) Pri odvodnjavanju padavinskih vod je potrebno upoštevati nastanek dveh vrst vod in sicer čiste vode s strešnih
in pohodnih površin, ter umazane padavinske vode z utrjenih
povoznih in parkirnih površin. Čiste meteorne vode se odvodnjavajo neposredno v meteorno kanalizacijo, medtem ko
se vode z povoznih in parkirnih površin odvodnjavajo preko
ustrezno dimenzioniranih lovilcev olja in bencina. Ker je obstoječa kanalizacija za novo predvideno naselje neustrezna glede
zmogljivosti, se za potrebe odvodnjavanja padavinskih vod po
Srebrničevi ulici predvidi novo meteorno kanalizacijo. Le-ta je
predvidena za potrebe odvodnjavanja »Apartmajskega naselja
Ankaran hrib« s pripadajočim prispevnim območjem, ki gravitira
na novo predvideno meteorno kanalizacijo. Novo meteorno
kanalizacijo se priključi na najbližji meteorni odvodnik.
(4) Čiste meteorne vode je potrebno voditi v javno meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Meteorne vode iz površin, ki
so onesnažena z olji je potrebno pred iztokom v meteorni kanal
očistiti v lovilcih olj in maščob. Projektant mora hidravlično preveriti ali obstoječa javna meteorna kanalizacija lahko sprejme
dodaten pretok padavinske odpadne vode.Talne rešetke iz
kurilnic, zunanjih površin in skladišč nevarnih snovi ni dovoljeno priključevati na interno fekalno kanalizacijo z iztokom v
javno kanalizacijsko omrežje, katero je priključeno na centralno
čistilno napravo.

POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
21. člen
(splošni pogoji)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN
so:
– za načrtovano gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na obravnavanem območju je
potrebno pri posameznih upravljavcih predhodno izdelati idejne
zasnove (programske rešitve);
– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni
na obstoječo in predvideno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje in sicer kanalizacijsko,
vodovodno, plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih
vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika
pridobiti služnost;
– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naprav ali grajenih struktur;
– gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah
za to območje;
– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske
vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu
s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju
veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z
njihovimi upravljavci;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih infrastrukturnih vodov;
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih
vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov
nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega
območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku. Gradnja nadzemnih komunalnih
vodov, objektov in naprav ni dovoljena. Gradnja pomožnih
energetskih, telekomunikacijskih in komunalnih objektov je
dovoljena le, če je možno te objekte izvesti v kletnih etažah
v območju.
(2) Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

23. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje predvidene prostorske ureditve z električno energijo bo potrebno zgraditi novo predfabricirano betonsko transformatorsko postajo, ki bo z novim 20 kV kablovodom
vzankana med TP Nikolaj 5 in daljnovod 20 kV proti Valdoltri.
(2) Transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/0.4 kV in nazivno moč transformatorja 630 kVA z
možnostjo vgradnje transformatorja 1000 kVA. 20 kV blok v
transformatorski postaji mora biti v vakumski ali SF6 izvedbi. V
NN plošči ali posebej mora biti vgrajen koncentrator za zajem
podatkov števcev električne energije. Za vzdrževanje transformatorske postaje mora biti zagotovljen neoviran dostop za
tovorno vozilo z dvigalom skupne teže 20 t ob vsakem času.
(3) V vsakem objektu se predvidi na stalno dostopnem
mestu 24 ur, priključno merilno omaro, kjer bodo nameščeni
števci porabe el. energije za posamezno bivalno enoto. V vsaki
bivalni enoti se predvidi el. omarica, ki bo napajana iz priključno
merilne omare.
(4) Za razvod nizkonapetostnega kabelskega omrežja od
transformatorske postaje do priključno merilne omare v posameznem objektu zazidalnega območja, se predvidi cevna kabelska kanalizacija s potrebnim številom cevi Ø160 in kabelskih
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jaškov ustreznih dimenzij. Nizkonapetostno omrežje mora biti
grajeno v težki radialni izvedbi.
(5) Tehnične rešitve in parametri novega omrežja morajo
biti usklajeni z obstoječim elektrodistribucijskim omrežjem. Na
projektirano rešitev je potrebno pridobiti soglasje Elektro Primorske, DE Koper.
(6) Pri posegih v prostor je potrebno uskladiti trase novega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnim
napravami zaradi predpisanih odmikov, odmike objektov od
elektroenergetskega omrežja ter predvideti vse prestavitve ali
spremembe obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi
novih objektov.
24. člen
(javna razsvetljava)
(1) Razsvetljava se predvidi kot interna razsvetljava z
ločenim merilnim mestom. Osvetlitev interne dovozne poti in
urgentnih poti se predvidi s svetilkami HSE 70 W, ki se namestijo na drog višine 3 do 5 m.
(2) Osvetlitev peš poti se predvidi s svetlobnimi stebrički
TC-L 40 W višine cca 1.2 m.
(3) Predvideno je posebno merilno mesto porabe el. energije.
(4) Razsvetljava mora biti v skladu z uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
25. člen
(vodovodno omrežje)
vod

Zunanja hidrantna mreža in priklop na javni vodo-

(1) Izvede se priklop nove cevi na obstoječ visokotlačni
vod jeklo DN150, ki poteka od obstoječega vodohrama pa do
obstoječega rezervoarja V=100 m3, ki se nahaja na približni
koti +70m poleg predvidene pozidave. V sklopu rekonstrukcije
obstoječe cevi PE90, ki poteka po dovozni poti do individualnih
hiš nad predvidenim rajonom Ankaran hrib, se bo zamenjala
PE90 cev z novo NLDN150. Na skrajnem zgornjem levem
vogalu obravnavanega okoliša se bo izvedel odcep za potrebe
napajanja s požarno in sanitarno vodo celotnega okoliša Ankaran hrib. Pri tem je le zagotoviti, da ne bo prišlo do zastajanja
vode v zunanji hidrantni mreži.
(2) Pri projektiranju in izvedbi zunanje hidrantne mreže in
posameznih vodovodnih priključkov za sanitarno pitno vodo je
treba upoštevati zahteve in navodila ter smernice upravljavca
javnega vodovoda in Tehnični pravilnik za izvedbo vodovoda
in priključkov, ki ga je izdal upravljavec javnega vodovoda
– Rižanski vodovodi. Za zaščito posameznih vodovodnih cevi
pri križanjih obstoječih komunalnih vodov, se le-te vgradi v zaščitno cev ustreznega notranjega premera, ki omogoča eventualne prečne in malenkostne vzdolžne pomike, kot posledice
posedanja terena.
Vodovodni priključki sanitarne hladne vode
(3) Predvidijo se novi ločeni priklopi sanitarne vode na
napajalni vodovod, ki je hkrati tudi zunanja hidrantna mreža
za potrebe zagotavljanja požarne varnosti, izvedena tako, da
je na vseh delih pretočna. Priklopne cevi posameznih vodovodnih priključkov se vodi do objektov po najkrajši možni poti.
V prostoru za namestitev merilnih garnitur se izvede vgradnja
ustreznih odčitovalnih armatur v skladu z navodili upravljavca
vodovoda. Vse cevi vodovodnega priključka se izdela za obratovalni tlak nP16 bar.
26. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Predvidena je izgradnja sodobnega optičnega omrežja, ki zagotavlja uporabo širokopasovnih storitev, kot so internet, internetna telefonija in televizija.
(2) Od kabelskega jaška št. 9 v križišču Regentove in
Srebrničeve ulice do zazidalnega območja bo potrebno zgraditi
kabelsko kanalizacijo minimalno 4 x Ø 110 s kabelskimi jaški.
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(3) Pri posegu v prostor je potrebno upoštevati obstoječe
TK omrežje.
(4) Vsak objekt zazidalnega območja mora imeti dovodno
TK omarico z ustrezno cevno povezavo na TK omrežje. Dovodna TK omarica mora biti locirana na mestu, kjer je možen
24 urni dostop.
(5) V vsaki bivalni enoti je predvidena notranja komunikacijska omarica, ki bo povezana z optičnim vodnikom v ustrezni
cevnipovezavi z doodno TK omarico objekta.
(6) Na projektirano rešitev je potrebno pridobiti soglasje
Telekoma Slovenije.
27. člen
(plinovodno omrežje)
Oskrba objektov s toploto
(1) Za oskrbo stanovanjskih objektov Ankaranski hrib s
toploto je predvidena uporaba utekočinjenega naftnega plina
– UNP (propan, butan ali mešanica).
(2) UNP se bo uporabljal za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode.
(3) Toplotne potrebe za naselje so določene na osnovi
ocene specifičnih toplotnih izgub objektov 50 W/m2 stanovanjske površine. Pri številu 320 stanovanjskih enot po ca 65 m2 je
priključna toplotna moč za ogrevanje ocenjena na 1.040 kW.
(4) Za ogrevanje objektov je predvidena postavitev več
plinskih kotlovnic, vsaka naj bi oskrbela niz objektov. Priključna
moč posamezne plinske kotlarne je ca. 200 kW. Postavljena je
lahko v pritličju objekta ali na strehi. V kletne prostore ali prostore povezane s kletnimi prostori oziroma garažami ni primerno
postavljati plinske kotlarne.
Skladišče UNP
(5) Maksimalna količina uparjenega plina je 82 kg/h. Predvidena je postavitev 2 x 3 kos vkopanih rezervoarjev volumna
vsak po 5 m3. Skupna količina uskladiščenega plina je 12.000
kg. Z vkopanim skladiščem 6 x 5m3 zagotovimo zahtevano
maksimalno količino plina z uparjanjem plina s toploto okolice
do 25% stopnje napolnjenosti rezervoarjev. Povprečen čas
polnjena rezervoarjev v zimski sezoni je 10,2 dni, minimalni čas
pa 5,3 dni. V sklopu podzemnega skladišča plina je predvidena
redukcija tlaka v 1. in 2. stopnji na izhodni tlak 100 mbar, kar je
vstopni tlak v plinsko omrežje.
Plinovodi
(6) Plinsko nizkotlačno zunanje omrežje je tlaka 100 mbar.
Vodeno bo v sklopu ostalih komunalnih vodov po krakih dovozne in interventne poti in je zaključeno v krogu. Predvideno je,
da ima vsak objekt s plinsko kotlovnico izveden plinski priključek zaključen z glavno zaporno pipo v omarici v fasadi.
(7) Notranja plinska instalacija po objektih do plinskih
trošil – plinskih kotlov je predvidoma nizkotlačna s tlakom
100 mbar. Redukcija tlaka na tlak trošila bo izvedena na plinski
progi plinskih gorilnikov.
(8) Zunanja in notranja plinska napeljava mora biti projektirana in izvedena tudi za obratovanje na zemeljski plin.
28. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Odvoz odpadkov se vrši na komunalno deponijo.
Ekološki otoki so predvideni na zahodnem delu ureditvenega
območja ob interni dostopni cesti. Možne so tudi druge lokacije, pri čemer je potrebno upoštevati načrtovane ureditve in
primeren dovoz. V projektni dokumentaciji morajo biti določena
mesta za postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov,
primerno oblikovana, ozelenjena in zaščitena pred vremenskimi vplivi. Ekološki otoki in odjemni prostori morajo biti usklajeni z občinskim programom ravnanja z odpadki. Dovozne in
servisne ceste morajo biti projektirane in izvedene tako, da bo
omogočen nemoten odvoz.
(2) Odjemna mesta oziroma ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov morajo biti dostopni za specialna tovorna vozila
z dovoljeno osno obremenitvijo 12 t, omogočeno mora biti
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redno čiščenje prostora ter upoštevane morajo biti higienske,
funkcionalne in estetske zahteve območja. Investitorji posameznih objektov so dolžni opremiti odjemna mesta s tipiziranimi
posodami.
(3) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v
tipizirane posode za odpade, morajo posamezni investitorji
oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z
ustrezno organizacijo v sodelovanju s službo Snage Komunale
Koper. Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno
na obravnavanem območju upoštevati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Koper, (Uradne
objave št. 17/99). Investitor oziroma povzročitelj odpadkov
mora z odpadki ravnati v skladu: s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki, (Uradni list RS, št. 84/98) in z Odlokom o ravnanju s
komunalnimi odpadki (Uradne objave št. 17/99).
VII. FAZNOST IZVAJANJA
29. člen
Gradnja lahko poteka fazno. Vsak izvedeni del posamezne faze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno
opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE, VARSTVO OKOLJA, NARAVNIH
VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
30. člen
(varstvo okolja in naravnih virov)
(1) V ureditvenem območju so možne le take dejavnosti,
ki ne povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi za stanovanjsko območje.
(2) V ureditvenem območju ni nobenih naravnih vrednot,
zavarovanih območij ali pomembnih območij za biotsko raznovrstnost z vidika varstva narave.
31. člen
(hrup)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja. Z aktivnimi in
pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene
ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.
(2) Obravnavano območje spada ob upoštevanju namenske rabe prostora v prostorskih sestavinah planskih aktov
občine v II. območje varstva pred hrupom.
32. člen
(varstvo zraka)
Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami v območju
se izvede ustrezne ukrepe. Priporoča se oskrba objektov iz
plinovodnega omrežja, kar se pred izgradnjo plinovoda lahko
rešuje tudi lokalno s postavitvijo začasnih plinohramov za posamezne objekte.
33. člen
(varstvo tal in voda)
(1) Meteorne vode s površin mirujočega prometa (tudi
pokritih parkirnih površin) je potrebno speljati preko lovilcev olj
in maščob. V primeru skladiščenja nevarnih in škodljivih snovi
je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti možnost onesnaženja
okolja in izdelati interventni plan ukrepanja v primeru ekološke
nesreče. Na obravnavanem območju je potrebno registrirati
morebitne obstoječe vodne vire in vodnjake, jih ohraniti, po
potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja.
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(2) V meteorni odvodni sistem se z območja posegov
lahko spušča le čista voda, ki ustreza kvaliteti vode določeni z
uredbo o kvaliteti vode. Razbremenjevanje fekalne kanalizacije
in ostale onesnažene vode v meteorni odvodni sistem ni dovoljeno. Fekalna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse varnostne
ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča
goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena
pred možnostjo izliva v vodotoke.
(4) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke
deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v
prvotno stanje oziroma ustrezno urediti.
(5) Iz projektne dokumentacije mora biti razvidna ustreznost pretočnega profila primarnega odvodnika padavinskih
voda glede na nove prispevne površine. V primeru neustreznosti pretočnega profila zacevljenega odvodnika, se predvidi
izvedba variantne rešitve razbremenilnika v Ankaranski potok.
34. člen
(poseg na vodna zemljišča v lasti RS)
(1) V primeru, da se s predvideno gradnjo posega na
vodna zemljišča v lasti RS, mora investitor skleniti pogodbo o
ustanovitvi služnosti po določilih Stvarno pravnega zakonika
(Uradni list RS, št. 87/02-SPZ). Prošnjo za sklenitev pogodbe
se naslovi na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
(2) Pogodba služi kot pravica graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z ZV-1 in jo je
treba skleniti pred pridobitvijo vodnega soglasja.
35. člen
(zdravstveno tehnični in higienski pogoji)
Za vse načrtovane posege morajo projekti za pridobitev
gradbenega dovoljenja upoštevati zdravstveno tehnične in higienske predpise:
– Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04)
– Pravilnik o ravnanju z organskimi odpadki (Uradni list
RS, št. 37/04).
36. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanje narave)
Ohranjanje narave
(1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
Varovanje kulturne dediščine
(2) Obravnavano območje se nahaja izven območij varovanja kulturne dediščine.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
37. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami)
Splošno
(1) Pri gradnji je potrebno upoštevati naravne omejitve
(erozivnost ter plazovitist terena) ter cono potresne ogroženosti
in v projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehnične
rešitve gradnje.
(2) Predvideti je potrebno ojačitev prve plošče za preprečitev porušitve stavbe vase.
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(3) Predvideti je potrebno ojačitev prve plošče ali gradnjo
zaklonišč.
(4) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen
umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine
za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo
zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
(5) Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost
konstrukcij za določen čas v primeru požara.
Hidrantno omrežje
(6) Celotno ureditveno območje se opremi z hidrantnim
omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Intervencijske poti in površine
(7) Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene
za umik ljudi in premoženja. Intervencija je omogočena s 4
intervencijskih površin velikosti 7m x 12 m ob intervencijskih
poteh znotraj naselja. Zagotovljeno mora biti ustrezno število
peš izhodov iz parkirnih kletnih etaž na javne površine znotraj
območja. Objekti so požarno ločeni s požarnimi stenami, ki
zagotavljajo ognjevarnost 1h. Na dovoznih poteh (glavne in
povezovalne ceste) je potrebno urediti postavitvena mesta za
gasilska vozila in za njih pridobiti mnenje pristojne gasilske
enote.
(8) Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je
potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090.
(9) Za kompleks mora biti zagotovljen dostop do najmanj
dveh stranic stavbe ter najmanj dve delovni površini za intervencijo, ki morata biti urejeni ob različnih stranicah.
X. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ
38. člen
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se
zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo
in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
39. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec
upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo
ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter
okoljevarstvene razmere.
(2) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno
funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno
izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da
se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini
(predvsem: hrup, prah in tresljaji) je potrebno v načrtih za izbor
tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve
in način izvajanja gradbenih del.
(3) Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila
predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se
uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek pa se mora tretirati in deponirati skladno z veljavno
zakonodajo.
40. člen
(pogodba o opremljanju)
Občina in investitor ali investitorka se lahko s pogodbo
o komunalnem opremljanju dogovorita v skladu z 78. členom
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ZPNačrt, da bo investitor sam zgradil celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor.
Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni
prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega
prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno infrastrukturo. Za obračun komunalnega prispevka se izdela
program opremljanja zemljišča.
41. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov znotraj gabaritov oziroma znotraj gradbene linije, določenih s tem odlokom, čemur se posledično prilagodi oblika
in velikost gradbenih parcel. Preoblikovanje tlorisnih gabaritov
podzemnih objektov in števila podzemnih etaž z uvozi je dopustno, v kolikor se ne spreminja urbanistična in prometna
zasnova in ne slabša okoljskih pogojev.
(2) Na zunanjih površinah, prikazanih v grafičnem delu, je
možno izvesti pešpoti, podporne zidove, stopnišča ipd. Višina
podpornih zidov ni omejena. Vsi podporni zidovi so finalno
obdelani z lokalnim kamnom.
(3) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega
načrta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega
območja), v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu,
prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž,
izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati
prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče
ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna
omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna
omrežja in naprave.
(4) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja
načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi
prostorskimi izvedbenimi akti.
(5) Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objektov ter višinskih kot uvozov zaradi tehničnih izvedb
infrastrukture, maks. 10%.

XII. GRADNJA ENOSTAVNIH OBJEKTOV
42. člen
Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z veljavnimi zakoni in pravilniki.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi
veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S sprejetjem tega odloka prenehajo, v ureditvenem območju, ki je predmet tega občinskega podrobnega prostorskega
načrta, veljati določila Odloka o zazidalnem načrtu Ankaran
(Uradne objave, št. 5/95).
44. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Po izvedbi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom
predvidene ureditve so v območju OPPN dopustna redna in
investicijsko vzdrževalna dela ter spremembe namembnosti
skladno z določbami tega odloka.
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45. člen
(vpogled občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt »Apartmajsko naselje
Ankaran hrib« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
46. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
47. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2007
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06)

PROMULGO
IL D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale
della “Zona residenziale Ancarano Colle”
N. 3505-5/2007
Capodistria, lì 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/2007), in virtù
dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (testo unico
ufficiale) /ZLS-UPB2/ (G. U. della RS, n. 94/2007) ed ai sensi
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05,
67/06 e 39/2008), il Consiglio comunale del Comune città di
Capodistria, nella seduta del 19 giugno 2008, ha accolto il

DECRETO
sul piano regolatore particolareggiato comunale
della “Zona residenziale Ancarano Colle”
I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(oggetto del decreto)
Viene approvato il decreto sul paino regolatore particolareggiato della “Zona residenziale Ancarano Colle”.
Articolo 2
(autore del Piano regolatore particolareggiato comunale)
Il piano regolatore particolareggiato comunale della ”Zona
residenziale Ancarano Colle”è stato elaborato in febbraio 2008
dall’impresa FORM-AT d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana, al numero 144/07.
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Articolo 3
(finalità del Piano regolatore particolareggiato comunale)
Il presente decreto definisce gli interventi da attuarsi nella
zona interessata dal PRPC, le norme tecniche di attuazione di
tali interventi e le condizioni di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria.
Articolo 4
(componenti del Piano regolatore particolareggiato comunale)
(1) Il piano regolatore particolareggiato si compone della
relazione illustrativa e delle rappresentazioni grafiche.
(2) La relazione illustrativa comprende:
– Il decreto
– I pareri rilasciati dagli enti autorizzativi
– La motivazione.
(3) Le rappresentazioni grafiche comprendono:
1. Stralcio delle rappresentazioni grafiche contenute
nello strumento urbanistico comunale con la chiara individuazione dell’ubicazione dell’intervento
2. Zona contemplata dal PRPC con la relativa tavola
della lottizzazione
2a Zona contemplata dal PRPC su mappa geodetica
3. Rappresentazione dell’impatto e delle comunicazioni
con le zone limitrofe
4. Lo stato presente dell’edificato
4.a Situazione della mobilità
5. Rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a
rete e dei rispettivi allacciamenti alle
singole utenze – zona ristretta
5.a Rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a
rete e dei rispettivi allacciamenti alle
singole utenze – zona ampia
6. Rappresentazione degli interventi necessari alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze, compresa la
protezione antincendio
7. Piano di lottizzazione
7.a Piano di lottizzazione con la rappresentazione dei
singoli lotti all’interno della zona interessata dal PRPC e nella
relativo zona d’influenza.
Articolo 5
(allegati al Piano regolatore particolareggiato comunale)
(1) Stralcio dello strumento urbanistico sovraordinato, riferito all’area interessata
(2) Rappresentazione dello stato attuale
(3) Approfondimenti tecnici sui quali poggia lo strumento
urbanistico
– Ambiente naturale
– Condizioni artefatte
(4) Orientamenti e pareri degli enti preposti alla pianificazione territoriale
– Elenco degli enti preposti alla pianificazione territoriale
– Elenco degli orientamenti e dei pareri acquisiti
– Analisi degli orientamenti
(5) Motivazione dello strumento urbanistico
(6) Riassunto per il pubblico.
II AREA INTERESSATA DAL PIANO REGOLATORE
PARTICOLAREGGIATO COMUNALE
Articolo 6
(ubicazione dell’area)
L’area interessata dal Piano regolatore particolareggiato
comunale (zona d’intervento) ricade nella zona di pianificazione
KS-4 Ancarano, a nord di Via Srebrnič, dalla superfici di 2,08 ha.
Articolo 7
(confini della zona d’intervento)
(1) La zona d’intervento comprende le particelle catastali
o le porzioni di particelle catastali n. 695, 696, 697, 698, 699,
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700, 701, 702, 703/1, 704, 709, 710, 688/1 – parte, 705/1
– parte, 703/4 – parte, c.c. di Oltra.
(2) Ricadono nella zona d’intervento anche le particelle
catastali o porzioni delle medesime n. 314/12 – parte, 1362/33
– parte, 1363/3 – parte, 1363/5 – parte, 1363/6 – parte, 1363/7
– parte, 1363/12 -parte, c.c. di Oltra, interessate dalle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio dell’edificato pianificato.
(3) Le particelle di cui sopra non sono oggetto della lottizzazione.
(4) La rappresentazione grafica dei confini è riportata nel
piano catastale e geodetico di cui all’articolo 4 del presente
decreto.
(5) Analiticamente il confine è rappresentato per mezzo di
coordinate dei punti di contatto del perimetro di lottizzazione.
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Articolo 9

dei vani abitativi, in funzione della disposizione degli edifici,
della configurazione del terreno e dell’utilizzo razionale dello
spazio. Nell’adozione di soluzioni architettoniche, funzionali e
tecnologiche devono essere osservate le condizioni climatiche,
la tradizione costruttiva locale di matrice mediterranea (volumi,
proporzioni, scelta di materiali, dettagli costruttivi ed architettonici, tinteggiature, ecc.) e l’economicità di manutenzione.
(2) L’edificato consiste in costruzioni a schiera orientate
da nord verso sud seguendo le caratteristiche del terreno. I piani più alti avranno l’affaccio sul mare, grazie alla configurazione
del suolo ed all’articolazione delle masse murarie.
(3) Le superfici piane dei tetti saranno adibite a terrazzi.
(4) I locali accessori e quelli tecnici si troveranno al piano
interrato, accanto ai garage sotterranei.
(5) Le quote altimetriche saranno adeguate alla configurazione del suolo.
(6) Sul versante meridionale, i piani interrati possono
essere adibiti ad abitazioni che strutturano il terreno in terrazzi,
con un lato fuori terra. Vi si possono ricavare abitazioni o locali
per persone disabili (grazie all’accesso facilitato).
(7) Laddove il tetto non potrà essere sfruttato per ricavarne un terrazzo, saranno realizzate coperture a due spioventi.
(8) Nell’esecuzione architettonica dei fabbricati sarà posto
notevole accento sulla realizzazione di balconi e terrazze con
l’affaccio a sud.
(9) L’edificato è costituito in prevalenza da due tipologie
di fabbricati con più unità abitative.

(interventi ammessi nell’area contemplata dal PRPC)

Articolo 13

III FUNZIONE DELLA ZONA, CONDIZIONI DI UTILIZZO E
NORME DI EDIFICAZIONE OPPURE DI ALTRI INTERVENTI
NEL TERRITORIO
Articolo 8
(impatto e collegamento con le zone limitrofe)
L’impatto ed il collegamento con le zone limitrofe sono
riportati nell’elaborato grafico n. 3 “L’impatto ed i collegamenti
con le zone limitrofe”.

Nell’area in oggetto sono previsti i seguenti interventi
– Costruzione di fabbricati;
– Sistemazione di aree arredate a verde;
– Sistemazione di spazi destinati al traffico;
– Realizzazione delle infrastrutture a rete.
Articolo 10
(destinazione d’uso delle aree ricadenti nel PRPC)
La destinazione d’uso della zona d’intervento è quella
residenziali (alloggi adibiti ad uso abitativo permanente od
occasionale).
Articolo 11
(concetto di edificazione)
(1) L’edificato è costituito da 7 (sette) schiere di edifici:
– La schiera di edifici n. 1 è formata da un corpo di fabbrica nel quale sono previste più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 2 è formata da due corpi di fabbrica con più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 3 è formata da tre corpi di fabbrica
con più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 4 è formata da tre corpi di fabbrica
con più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 5 è formata da tre corpi di fabbrica
con più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 6 è formata da due corpi di fabbrica con più unità abitative.
– La schiera di edifici n. 7 è formata da due corpi di fabbrica con più unità abitative.
IV NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE PER LA
PROGETTAZIONE DELLA ZONA, DEI FABBRICATI E PER
ALTRI INTERVENTI
Articolo 12
(norme urbanistiche ed edilizie)
(1) I fabbricati vanno progettati nel rispetto dell’articolazione delle masse murarie, mentre le rispettive dimensioni devono
adeguarsi alle direzioni delle vie di comunicazione e degli
spazi pubblici, all’illuminazione naturale ed al soleggiamento

(norme di ubicazione e orientamenti per la progettazione e
costruzione)
Quote di altezza
(1) Gli edifici variano in altezza adeguandosi alla configurazione del terreno. La quota massima di altezza equivale ad
un piano interrato + due piani fuori terra + mansarda. Le quote
altimetriche massime dei fabbricati sono:
– schiera di edifici n.1: QC=+….61.5, QE=…… 69.5 m
s.l.m.
– schiera di edifici n.2: QC=+….64.5, QE=… …72.5 m
s.l.m.
– schiera di edifici n.3: QC=+….67.5, QE=… …75.5 m
s.l.m.
– schiera di edifici n.4: QC=+….70.5, QE=… …78.5 m
s.l.m.
– schiera di edifici n.5: QC=+….73.5, QE=… …81.5 m
s.l.m.
– schiera di edifici n.6: QC=+….77.5, QE=… …85.5 m
s.l.m.
– schiera di edifici n.7: QC=+….82.5, QE=… …90.5 m
s.l.m.
Articolo 14
(deroghe ammesse)
(1) Sono ammesse varianti alle planimetrie ovvero la
rispettiva riduzione o l’aumento, nel rispetto, tuttavia, delle
dimensioni planimetriche ed altimetriche massime consentite
ovvero della linea di arretramento, come stabilite nel presente
decreto e rappresentate negli allegati grafici. È consentito variare le dimensioni planimetriche e di altezza nei valori che non
superino il 10%, qualora lo richieda la configurazione del suolo.
L’indice di edificazione (il rapporto tra la massima superficie coperta degli edifici realizzabili e la superficie territoriale oggetto
dell’intervento) non deve superare 0,398 (non sono computabili
ai fini di determinazione del suddetto indice i terrazzi e le rientranze dei balconi).
(2) Le dimensioni in pianta massime degli edifici condominiali sono stabilite dalla linea di arretramento, entro la quale
sono ammesse varianti alla realizzazione delle singole masse
edificate ferma restando l’articolazione prevista e l’indice di
edificazione.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

71 / 14. 7. 2008 /

Stran

9861

(3) Le porzioni dei fabbricati completamente interrate,
funzionalmente connessi agli edifici previsti, come pure i parcheggi sotterranei con rampe di accesso, dal tetto calpestabile
(pavimentato o allestito a verde) facente quindi parte degli
spazi scoperti, possono essere separati dalle superfici edificate
di cui al presente PRPC.
(4) Per la rispettiva realizzazione si richiede l’elaborazione
del piano di sistemazione dello spazio scoperto e la definizione
dell’eventuale duplice uso del terreno.

(4) È d’obbligo la sistemazione degli spazi esterni con
l’impianto del verde pubblico e privato. La sistemazione delle
superfici private dovrà conformarsi a quella delle superfici
pubbliche.

Articolo 15

(1) Il piano dei lotti edificabili di cui negli allegati grafici,
poggia sulla definizione dei singoli complessi edificatori e sulla
separazione delle superfici pubbliche da quelle private.
(2) Le zone a duplice uso – laddove si sovrappone la
destinazione d’uso di parcheggio sotterraneo e la destinazione
d’uso della superficie fuori terra, devono essere individuate
nella documentazione progettuale (progetto delle sistemazioni
degli spazi all’aperto, piano di lottizzazione). Le sistemazioni
in superficie devono essere coerenti con la destinazione d’uso
prevista.
(3) Ad intervento ultimato, i lotti edificabili ovvero le
rispettive aree pertinenziali possono essere frazionati o accorpati, fermo restando il mantenimento inalterato del concetto di edificazione e delle previste sistemazione degli spazi
pubblici.

(sistemazione degli spazi esterni)
(1) Nella progettazione e nella sistemazione degli spazi
esterni va tenuto conto:
– Dell’adeguamento alle condizioni orografiche con la
realizzazione di muri di contenimento e scalinate;
– Della piantumazione delle alberature lungo le strade
destinate al traffico motorizzato ed i percorso pedonali;
– Della messa a dimora delle alberature e pergolati per la
protezione dal sole di terrazzi, atri e parcheggi.
(2) I muri di sostegno, i muri al piano terreno ed i muri di
collegamento vanno realizzati in pietra. Il previsto rinverdimento va eseguito con l’impiego della vegetazione mediterranea da
individuarsi nel piano di rinverdimento che è parte integrante
del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia.
(3) La progettazione del verde pubblico e di quello privato sulle superfici sovrastanti i locali interrati, dovrà essere
tale da consentire la crescita di alberi ad alto fusto e degli
arbusti.

Superficie della
Particella catastale particella catastale
(m2)

V PIANO DI LOTTIZZAZIONE
Articolo 16
(lotti edificabili)

Articolo 17
(elenco e destinazione d’uso delle superfici)
(1) Per singolo fabbricato

N. del fabbricato

Tipologia del
fabbricato

Planimetria del
fabbricato (m2)

Superficie non
edificata della
particella catastale
(m2)

P1

604,39

1

B1

394,45

209,94

P2

615,45

2

B2

394,45

221

P3

875,29

3

A1

569,35

305,94

P4

819,3

4

A1

569,35

249,95

P5

570,48

5

B1

394,45

176,03

P6

589,59

6

B1

394,45

195,14

P7

599,25

7

B2

394,45

204,8

P8

846,35

8

A2

569,35

277

P9

891,35

9

A2

569,35

322

P10

757,41

10

A1

569,35

188,06

P11

800,71

11

A2

569,35

231,36

P12

893,88

12

A1

569,35

324,53

P13

634,93

13

B1

394,45

240,48

P14

924,83

14

A1

569,35

355,48

P15

752,73

15

A1

569,35

183,38

P16

802,63

16

A1

569,35

233,28

P17

1129,87

Strada

P18

11,76

Nuova stazione di
trasformazione

P19

63,77

Campo giochi per
bambini 1

P20

260,71

Campo giochi per
bambini 2
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(2) Complessivamente
Superficie della zona d’intervento (m2)
Superficie destinata agli impianti pubblici (m2)
Superfici di uso collettivo (m2)
Superfici private (m2)

Articolo 20
20821,14
1196,35
7646,22
11978,57

(3) I punti di confine delle particelle sono determinati
tramite il sistema di coordinate Gauss-Krueger e sono allegati
al presente PRPC.
(4) La lottizzazione dei terreni ed i rispettivi punti di sono
riportati negli elaborati grafici n. 7 “Piano di lottizzazione”.

(superfici pedonali)
Tutti gli accessi ai fabbricati, le comunicazioni pedonali
principali ed i parcheggi devono essere privi di barriere architettoniche, in maniera da essere fruibili da parte delle persone
disabili. Le vie esterne di comunicazione pedonale saranno
adeguate alle caratteristiche ed alla pendenza del terreno. È ammessa la realizzazione di scale esterne e di rampe d’accesso.
NORME DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A
RETE
Articolo 21
(norme generali)

VI SOLUZIONI ADOTTATE E CONDIZIONI DI
ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI VIABILITÀ
Articolo 18
(traffico motorizzato)
Accesso
(1) L’accesso all’edificato è previsto attraverso la Via
Srebrnič, a sud della zona d’intervento.
(2) Il prolungamento della strada d’accesso meridionale è
lungo circa 50 m e largo 5,5 m.
Comunicazioni interne alla zona
(3) Perpendicolarmente alla strada d’accesso a sud della
zona d’intervento, sul versante occidentale della medesima in
direzione verso nord, scorre la strada interna lunga 180 m e
larga 5,5 m.
(4) Dalla comunicazione interna partono quattro accessi
alle autorimesse sotterranee, larghi 6 m.
Itinerario preferenziale per i veicoli di pronto intervento
(5) L’itinerario preferenziale destinato ai veicoli di pronto
intervento, largo 3,7 m, sarà realizzato nella parte orientale
dell’edificato.
(6) Per consentire l’accesso alla zona dei veicoli dei vigili
del fuoco sarà realizzato un percorso circolare che partirà dalla strada d’accesso a sud della zona, proseguirà in direzione
nord fino all’itinerario preferenziale sul versante est, raggiungerà la comunicazione interna ad ovest attraverso l’itinerario
preferenziale al centro dell’abitato per reinserirsi sulla strada
d’accesso a sud.
(7) Lungo l’itinerario preferenziale per i veicoli dei vigili
del fuoco non sono ammesse barriere architettoniche sulla
larghezza di 2,5 m rispetto all’asse della strada, nel tratto di
11 m prima e dopo i raggi di curvatura.
(8) Sul versante meridionale (a basso) della zona d’intervento sarà realizzato l’itinerario preferenziale per i veicoli
di pronto intervento in direzione est – ovest, dalla lunghezza e
larghezza di rispettivamente 85 e 3,7 m. Ad est, tale comunicazione si ricollegherà all’itinerario preferenziale orientale senza
sbocco ad ovest.
(9) Sul versante settentrionale (in alto) della zona d’intervento, all’itinerario preferenziale per i veicoli dei vigili del
fuoco si collegherà un altro itinerario preferenziale lungo 125 e
largo 3,7 m, in direzione verso nord, dove svolta ad ovest e si
conclude senza sbocco.
Articolo 19
(traffico stazionario)
(1) Al traffico stazionario saranno destinate le autorimesse sotterranee alle quali si potrà accedere attraverso quattro
strade larghe 6 m ciascuna. Nelle autorimesse sotterranee
devono essere garantiti almeno due posti macchina per unità
abitativa.
(2) I parcheggi pubblici saranno sistemati lungo la strada
di accesso a sud dell’edificato.

(1) Le norme generali per il tracciamento e la realizzazione delle infrastrutture a rete a servizio della zona contemplata
dal PRPC sono le seguenti:
– per la prevista costruzione delle infrastrutture a rete a
servizio della zona in oggetto si richiede la previa realizzazione
da parte dei singoli gestori dei rispettivi progetti di massima
(soluzioni programmatiche);
– tutti i fabbricati all’interno della zona oggetto del PRPC
devono essere allacciati alle opere di urbanizzazione esistenti
e pianificate, e precisamente alla rete fognaria, idrica, di distribuzione dell’energia elettrica e del gas ed a quelle delle telecomunicazioni, nel rispetto di quanto stabilito dai relativi gestori;
– tutte le condotte primarie e secondarie devono, di regola, essere realizzate sulle superfici pubbliche (strade e itinerari
preferenziali) ovvero sulle superfici di uso pubblico in maniera
da consentirne la manutenzione;
– nel caso in cui la realizzazione delle suddette opere
interessi una proprietà privata, il proprietario del terreno in oggetto deve consentire la costruzione e la manutenzione di tali
opere, mentre incombe al gestore di acquisire il diritto di servitù
di pubblico passaggio;
– i tracciati delle varie condotte devono tenere conto dei
necessari distacchi dalle opere d’urbanizzazione preesistenti;
– la costruzione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in maniera correlata agli altri interventi;
– sono ammesse soluzioni parziali e temporanee che
devono comunque essere conformi ai programmi dei gestori
delle infrastrutture a rete e devono esser costruite in maniera
da poter essere integrate nella fase di ultimazione di tali opere,
come previsto nelle soluzioni di massima presentate;
– le condotte preesistenti possono essere protette, spostate, ricostruite, ampliate e potenziate, nel rispetto delle disponibilità territoriali ed ambientali, oltre che delle norme in vigore,
fermo restando il consenso dei rispettivi gestori.
– nel caso in cui, durante i lavori, il soggetto attuatore
scopra delle condotte non identificate, egli ha l’obbligo di arrestare i lavori e di informare sul rinvenimento i gestori delle
singole infrastrutture;
– oltre alle opere di urbanizzazione previste dal presente
decreto, è ammessa anche la realizzazione di altre condotte
infrastrutturali sotterranee e dei rispettivi allacciamenti finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della zona d’intervento o di
un’area più ampia. Non è consentita la costruzione di condotte
o strutture fuori terra. È ammessa la realizzazione di impianti
infrastrutturali ausiliari, energetici e di telecomunicazioni, purchè ubicati ai piani interrati.
(2) È ammesso l’impiego di tutte le fonti energetiche rinnovabili in armonia con la normativa che regola tale settore.
Articolo 22
(fognature)
Fognatura delle acque reflue
(1) È prevista la costruzione della rete fognaria in un
sistema separato ed il suo allacciamento alla rete esistente a
sud della zona d’intervento, nel pozzetto d’ispezione n. 4240,
con lo smaltimento nel depuratore centrale.
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(2) Nella rete fognaria pubblica è consentito convogliare
unicamente i reflui domestici rispondenti ai parametri del Regolamento sulle linee guida per la progettazione e la costruzione
degli impianti fognari nel territorio del Comune di Capodistria
(Bollettino ufficiale, n. 17/77), del Regolamento della Komunala Koper sulla qualità delle acque reflue immesse nella rete
fognaria pubblica e nel Depuratore centrale, dell’Ordinanza
sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica e nell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze durante lo smaltimento
delle acque di dilavamento delle strade pubbliche (G.U. della
RS, n. 47/05) e del Regolamento sullo smaltimento e sulla
depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche (G.
U. della RS, n. 109/07). Nel caso in cui la qualità delle acque
reflue non sia conforme ai parametri riportati nei regolamenti
e nelle ordinanze di cui sopra, tali acque dovranno esser
soggette alla depurazione precedente la loro immissione nel
sistema fognario.
Fognature meteoriche
(3) Nello smaltimento delle acque meteoriche occorre distinguere tra le acque piovane provenienti da superfici scolanti
quali tetti e pavimenti e quelle di dilavamento di infrastrutture
viarie. Le acque piovane provenienti da tetti e pavimenti possono essere smaltite direttamente nella relativa rete fognaria,
quelle di dilavamento, invece, devono essere prima convogliate
nei pozzetti disoleatori. Vista l’inadeguatezza dimensionale
dell’attuale fognatura meteorica, si prevede la costruzione di
una nuova rete di smaltimento posta nel sedime della Via
Srebrnič, a servizio dell’edificato residenziale “Ancarano Colle”
e dell’area che vi gravita intorno. La nuova fognatura meteorica
sarà collegata alla più vicina condotta di scolo.
Le acque bianche vanno convogliate nella rete fognaria
pubblica attraverso le vasche di defangazione. Le acque di dilavamento provenienti dai piazzali pavimentati di sosta, vanno
depurate nelle vasche di disoleazione prima di essere immesse negli impianti di scarico comunali. Il progettista è tenuto a
verificare la compatibilità idraulica tra le portate immesse ed il
cavo ricettore.
(4) Non è consentito l’allacciamento dei pozzetti di raccolta nei locali caldaia, sulle superfici all’aperto e nei magazzini
di sostanze pericolose al sistema fognario interno con scarico
nella rete fognaria pubblica e di conseguenza nel depuratore
centrale.
Articolo 23
(rete elettrica)
(1) La zona d’intervento sarà alimentata attraverso una
nuova cabina elettrica prefabbricata di trasformazione, in cemento armato, collegata attraverso un nuovo cavo 20 KV tra la
ST Nikolaj e l’elettrodotto 20 KV in direzione di Valdoltra.
(2) La cabina di trasformazione deve essere costruita per
la tensione 20/0.4 KV e la potenza nominale del trasformatore
da 630 KV con possibilità di installazione del trasformatore
da 1000 KVA. L’armadio della cabina di trasformazione deve
essere di tipo ermetico o con, all’interno, gas di esafloruro di
zolfo SF6. Nel quadro di bassa tensione o separatamente deve
essere installato un concentratore per il rilevamento dei dati
provenienti dai contatori elettrici. Ai fini di manutenzione, la
cabina di trasformazione dovrà essere accessibile, in ogni momento, all’autocarro con gru dalla massa complessiva di 20 t.
(3) In ciascun edificio va installata, in luogo accessibile 24 ore su 24, un quadro di distribuzione con, installati, i
contatori elettrici. Ogni unità abitativa avrà quadro elettrico
alimentato da quello generale.
(4) La rete di distribuzione in bassa tensione sarà realizzata con cavi canalizzati Ø 160 e pozzetti elettrici di dimensioni
appropriate. La rete in bassa tensione dovrà essere realizzata
secondo lo schema radiale doppio.
(5) Le soluzioni tecniche ed i parametri della rete di nuova
costruzione devono adeguarsi a quella preesistente. Il proteggo
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deve essere sottoposto all’approvazione della Elektro Primorske, UO di Capodistria.
(6) Per gli interventi nel territorio si richiede l’adeguamento dei tracciati delle nuove linee alle rimanenti opere infrastrutturali rispettando i distacchi prescritti e le distanze dai
singoli fabbricati. Occorre inoltre prevedere gli spostamenti o
le modifiche alla rete esistente, dettati dalla presenza di nuove
costruzioni.
Articolo 24
(illuminazione pubblica)
(1) L’impianto di illuminazione pubblica dovrà avere carattere interno con punto di rilevamento separato. L’illuminazione
della strada d’acceso interna e degli itinerari preferenziali avverrà con lampade HSE 70 W, istallate su pali alti da 3 a 5 m.
(2) Lungo i percorsi pedonali saranno collocate le colonne
d’illuminazione TC-L 40 W, alte circa 2 m.
(3) È previsto un punto di rilevamento dei consumi di
energia elettrica separato.
(4) L’illuminazione deve esser conforme all’ordinanza sulle soglie consentite di inquinamento luminoso.
Articolo 25
(rete idrica)
Rete idranti esterna e allacciamento all’acquedotto
pubblico
(1) Alla condotta in pressione in acciaio DN150, che collega l’attuale cisterna al serbatoio V = 100 m3, situato nei pressi
dell’edificato pianificato, alla quota di +70 m, si ricollegherà
una nuova tubazione. Nell’ambito dei lavori di rifacimento della
tubazione preesistente posta nel sedime della strada d’accesso alle case individuali sopra il previsto quartiere di Ancarano
Colle, la tubazione PE90 sarà sostituita con una nuova, e precisamente NLDN150. Nell’estremo angolo sinistro della zona
d’intervento sarà costruita una derivazione per sopperire al
fabbisogno in acqua antincendio e sanitaria del rione in oggetto. A tale riguardo occorre evitare il ristagno dell’acqua nella
rete idranti esterna.
(2) Nella progettazione e nell’esecuzione della rete idranti
esterna e dei singoli impianti dell’acqua potabile vanno rispettate le istruzioni e le indicazioni, come pure degli orientamenti
forntii dal gestore dell’acquedotto pubblico – Acquedotto del
Risano. Ai fini di protezione delle singole condotte idriche nei
punti di attraversamento con impianti preesistenti, va costruita
una canalizzazione protettiva dal diametro appropriato che consente eventuali spostamenti trasversali e longitudinali minimi,
dovuti all’assestamento del terreno.
Impianti idraulici di acqua sanitaria fredda
(3) Per l’approvvigionamento con l’acqua sanitaria fredda
vanno previsti nuovi allacciamenti all’adduttrice principale che
costituisce nello stesso tempo anche la rete idranti esterna. Il
tracciato delle tubazioni di allacciamento deve essere il più breve possibile. Il locale destinato all’installazione dei dispositivi
di rilevazione dei consumi deve essere attrezzato nel rispetto
delle indicazioni del gestore. Tutte le tubazioni dell’impianto di
allacciamento vanno predisposte per la pressione operativa
di 16 bar.
Articolo 26
(rete delle telecomunicazioni)
(1) È prevista la realizzazione della rete a banda larga
in fibre ottiche per l’erogazione dei servizi quali l’internet, TV
e telefono.
(2) Dal pozzetto n. 9 posto all’altezza dell’incrocio tra Via
Regent e Via Srebrnič, fino all’edificato pianificato sarà necessario costruire una canalizzazione porta cavi minimo 4x Ø110,
completa di pozzetti d’ispezione.
(3) Il previsto intervento nel territorio deve tenere conto
della rete delle telecomunicazioni preesistente.
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(4) Ogni fabbricato deve essere dotato di una centralina
allacciata alla rete ed installata in un luogo accessibile 24 ore
su 24.
(5) All’interno di ciascuna unità abitativa ci sarà una centralina interna, collegata con il cavo ottico alla centralina del
fabbricato.
(6) Il progetto deve essere sottoposto all’approvazione
della Telekom Slovenije.
Articolo 27
(rete di distribuzione del gas)
Riscaldamento
(1) Il riscaldamento dei fabbricati costituenti l’edificato
di Ancarano Colle avverrà con l’impiego del GPL (propano,
butano o miscela).
(2) Il GPL verrà impiegato per il riscaldamento dei locali
e dell’acqua potabile.
(3) Il fabbisogno termico dell’edificato è stabilito in
base alla stima delle perdite termiche in unità abitative pari a
50 W/m2. In considerazione del numero complessivo di 320
unità abitative da 65 m2 circa, la potenza termica di allacciamento è stimata in 1.040 kW.
(4) Si prevede l’installazione di più caldaie a gas, a servizio delle singole schiere di fabbricati. La potenza unitaria di
allacciamento è di 200 kW circa. Le caldaie potranno essere
installate al piano terreno o sul tetto. Non è consigliabile collocarle negli scantinati o nei locali collegati con gli scantinati
ovvero le autorimesse.
Magazzino del GPL
(5) La quantità massima del gas rigassificato è di 82 kg/h.
Si prevede l’installazione di 2 x 3 serbatoi interrati dalla capacità di 5 m3 ciascuno. La quantità complessiva del gas stoccato
è di 12.000 kg. Il deposito interrato di 6 x 5 m2 garantisce la
quantità massima richiesta del gas attraverso la rigassificazione con lo scambio termico dall’atmosfera, fino ad ottenere il
riempimento dei serbatoi dell’ordine di 25%. In periodo invernale, il tempo medio di riempimento dei serbatoi è di 10,2 giorni, il
tempo minimo, invece, di 5,3 giorni. In ambito al magazzino di
stoccaggio si prevede la riduzione della pressione a 100 mbar
che equivale alla pressione in entrata impianto.
Gasdotti
(6) La pressione dell’impianto di distribuzione esterno a
bassa pressione è di 100 mbar. Tale impianto sarà realizzato
assieme ad altre opere d’urbanizzazione e posto nel sedime
delle strade di accesso e degli itinerari preferenziali. Ciascun
fabbricato dotato di una caldaia a gas sarà provvisto di un allacciamento completo della valvola di chiusura principale collocata
nella centralina sulla facciata.
(7) L’impianto interno di collegamento con gli apparecchi
utilizzatori – caldaie, è realizzato con tubazione a bassa pressione pari a 100 mbar. La riduzione della pressione al valore
prescritto per gli apparecchi utilizzatori avverrà attraverso appositi regolatori installati sulle tubazioni dei bruciatori.
(8) L’impianto esterno e quello interno devono essere
progettati e realizzati in maniera da essere convertibili a gas
metano.
Articolo 28
(raccolta dei rifiuti)
(1) I rifiuti saranno smaltiti nella discarica comunale. Delle
isole ecologiche sono previste nella parte occidentale della zona
d’intervento, presso la comunicazione interna. Sono ammessi
siti diversi, fermo restando il rispetto delle sistemazioni progettate e dell’accesso agevolato. La documentazione progettuale
deve prevedere i punti di collocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata, opportunamente costruiti, rinverditi e protetti
da intemperie. Le isole ecologiche ed i punti di raccolta dei rifiuti
devono essere conformi al programma comunale di trattamento
dei rifiuti. Le strade di accesso devono essere progettate in
maniera da consentire un’agevole rimozione dei rifiuti.
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(2) I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere
accessibili ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, dal peso
complessivo di 12 t. Deve essere altresì consentita la pulizia
regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro. I committenti dei singoli fabbricati
hanno l’obbligo di attrezzare i punti di raccolta dei rifiuti con
recipienti standardizzati..
(3) Chi produce rifiuti diversi dai RSU, che non possono
essere conferiti nei cassonetti destinati, deve stipulare con
l’azienda autorizzata ed in collaborazione con l’apposito servizio della Komunala Koper un contratto finalizzato alla raccolta
ed all’asporto di tali rifiuti. La raccolta e la rimozione dei rifiuti
devono avvenire nel rispetto del Decreto sullo smaltimento dei
rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99). Il committente o chi
produce rifiuti deve agire in conformità con il Regolamento per
lo smaltimento dei rifiuti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 84/98)
ed il Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino
ufficiale, n. 17/99).

VII FASI DI REALIZZAZIONE
Articolo 29
L’attuazione degli interventi previsti può avvenire per
fasi. Ciascun lotto completato della singola fase deve costituire un comparto realizzativo circoscritto, dotato delle
infrastrutture a rete, del riordino degli spazi scoperti e del
numero appropriato dei parcheggi, e non deve ostacolare
o pregiudicare la realizzazione di manufatti o sistemazioni
previste.

VIII NORME DISCIPLINANTI LA PRESERVAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE, LA TUTELA AMBIENTALE,
LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
DELL’AMBIENTE NATURALISTICO
Articolo 30
(tutela dell’ambiente naturalistico e delle risorse naturali)
(1) Nella zona d’intervento sono ammesse unicamente
le attività che non producono alcun impatto od emissioni
nell’ambiente, superiori alle soglie consentite per le aree
residenziali.
(2) Nella zona d’intervento non sono presenti beni di
rilevanza ambientale, aree soggette a vincoli di tutela o aree di
rilevanza per la biodiversità.
Articolo 31
(rumore)
(1) Nella fase di progettazione, costruzione e messa in
opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti
devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili
di inquinamento acustico, previsti per tali zone. Con l’adozione
di misure antirumore occorre garantire la protezione dell’ambiente lavorativo e residenziale.
(2) Per la destinazione prevista negli strumenti urbanistici
del comune, la zonizzazione acustica colloca la zona d’intervento nel II ambito territoriale di tutela da rumore.
Articolo 32
(tutela dell’aria)
Nella zona d’intervento vanno adottate le misure necessarie alla protezione da inquinamento atmosferico. Si consiglia
l’utilizzo del gas proveniente dalla relativa rete di distribuzione
ovvero, nel periodo che precede la realizzazione della stessa,
da serbatoi a servizio delle singole utenze.
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Articolo 33
(tutela idrogeologica)
(1) Le acque di dilavamento provenienti da superfici adibite al traffico stazionario (anche quelle coperte) vanno smaltite
attraverso i pozzetti disoleatori e degrassatori. In presenza
di depositi di sostanze pericolose e nocive occorre adottare
provvedimenti volti a prevenire l’inquinamento dell’ambiente
e elaborare un piano d’azione nel caso si verifichi un disastro
ecologico. Nella zona d’intervento vanno individuati eventuali
sorgenti d’acqua e pozzi, che vanno preservati, eventualmente
risanati e protetti da inquinamento.
(2) Nelle condotte per lo smaltimento delle acque piovane
è ammesso immettere solamente l’acqua meteorica pulita. Le
acque reflue ed assimilabili non possono essere immesse nelle
fognature meteoriche. La rete fognaria deve essere realizzata
con condotte impermeabili.
(3) Durante i lavori di costruzione è d’obbligo adottare
tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire l’inquinamento ambientale e idrico causato dal trasporto, dal deposito
e dall’uso di combustibili liquidi e di altre sostanze pericolose,
ed, in caso di incidenti, garantire l’immediato intervento del
personale qualificato. Vanno inoltre adottate misure volte a
prevenire lo sversamento di combustibili, oli, lubrificanti ed
altre sostanze nocive, conservate nei depositi ed impianti di
distribuzione provvisori.
(4) A lavori ultimati vanno rimosse tutte le strutture provvisorie impiegate nel cantiere, come pure tutti i depositi di materiale. È necessario inoltre eseguire un recupero ambientale
finale delle superfici interessate dai lavori.
(5) La documentazione progettuale deve garantire l’idoneità del collettore primario delle acque piovane in considerazione delle nuove superfici di conferimento. In caso di inadeguatezza della sezione del collettore va prevista una variante
dello scolmatore di piena del torrente di Ancarano.
Articolo 34
(intervento nelle aree demaniali idriche)
(1) Nel caso in cui l’intervento in oggetto interessi le aree
demaniali idriche di proprietà dello stato, l’investitore ha l’obbligo di stipulare un contratto di servitù nel rispetto del Codice
di diritto reale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 87/02-SPZ). La
domanda di conclusione del contratto va indirizzata al Ministero
dell’ambiente e del territorio, Agenzia nazione per l’ambiente,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
(2) Il contratto da diritto a costruire nelle aree demaniali
idriche e costiere di proprietà dello stato, come da ZV-1, e va
stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione a costruire
nelle zone soggette a vincoli idrogeologici.
Articolo 35
(norme igienico – sanitarie)
Ai fini di rilascio della concessione edilizia, tutti i progetti
dei vari interventi devono tenere conto delle norme igienico
– sanitarie riportate nel:
– Regolamento sull’acqua potabile (G. U. della RS, n.
19/04)
– Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti organici (G.
U. della RS, n. 37/04).
Articolo 36
(preservazione dei beni culturali e salvaguardia del
patrimonio naturalistico)
Salvaguardia del patrimonio naturalistico
(1) Nella zona d’intervento non sono presenti beni di
rilevanza ambientale, aree soggette a vincoli di tutela o aree di
rilevanza per la biodiversità.
Preservazione dei beni culturali
(2) La zona d’intervento si trova all’esterno del perimetro
nel quale vige il regime di tutela dei beni culturali.
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IX SOLUZIONI E MISURE DI PROTEZIONE DA CALAMITÀ
NATURALI E DA ALTRE EMERGENZE INCLUSA LA
PROTEZIONE ANTINCENDIO
Articolo 37
(soluzioni e misure di protezione da calamità naturali e da
altre emergenze)
Generale
(1) Durante la costruzione va tenuto conto delle proprietà
del suolo (erosività e possibilità di evoluzione di fenomeni franosi) e la zona di rischio sismico adeguando di conseguenza
la documentazione progettuale.
(2) Occorre prevedere il rinforzo del solaio al primo piano
del fabbricato oppure la costruzione di rifugi.
(3) L’edificato previsto deve garantire le condizioni di evacuazione in sicurezza della persone e delle cose, le superfici
destinate all’accesso ed alla manovra dei mezzi dei vigili del
fuoco e la quantità sufficiente dell’acqua antincendio. Devono
essere rispettati i necessari distacchi tra i fabbricati e tra i confini parcellari ovvero la separazione antincendio tale da limitare
la propagazione del fuoco in caso di incendio.
(4) Occorre garantire la resistenza strutturale all’incendio
degli edifici progettati.
Rete di idranti
(5) La zona d’intervento è dotata di una rete di idranti in
grado di erogare acqua antincendio in quantità sufficiente.
Percorsi preferenziali e spazi di manovra
(6) Le strade pubbliche fungeranno anche da percorso
preferenziale per veicoli di pronto intervento oltre che per
l’evacuazione di persone e cose. A tale scopo saranno previste
quattro (4) superfici dalle dimensioni di 7 m x 12 m collocati lungo i percorsi preferenziali all’interno dell’edificato. Dai garage
interrati deve essere garantito il numero sufficiente di uscite di
sicurezza che danno sulle superfici pubbliche. I fabbricati sono
separati da divisori ignifughi che garantiscono la resistenza al
fuoco per 1 ora. Lungo i percorsi di accesso (strada principale
e di collegamento) vanno sistemati gli spazi ove collocare i
mezzi dei vigili del fuoco ai quali viene richiesto un parere in
proposito.
(7) Gli accessi pedonali e carrai, come pure le superfici di
manovra, devono essere conformi allo standard DIN 14090.
(8) Deve essere garantito l’accesso ad almeno due lati
dell’edificio ed almeno due superfici di manovra da ricavarsi
presso due lati diversi dell’edificio.
X USO PROVVISORIO DEI TERRENI
Articolo 38
Nel periodo che precede l’avvio dei lavori, è ammesso
utilizzare i terreni ed i fabbricati esistenti per le destinazioni
presenti ed altre, a condizione che ciò non arrechi disturbo ai
terreni limitrofi, alla funzione ed al riordino della zona e non
ostacoli l’attuazione degli interventi pianificati.
XI ALTRI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI
DELL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
Articolo 39
(adempimenti dei committenti e degli esecutori)
(1) Il committente e l’esecutore devono osservare, oltre
alle condizioni generali, anche la disposizione che impone di
eseguire la pianificazione e l’attuazione degli interventi in modo
da arrecare il minimo disturbo e da preservare o addirittura
migliorare le caratteristiche tecniche costruttive, le condizioni
di sicurezza del traffico e quelle di tutela ambientale.
(2) Durante i lavori occorre adottare tutti i provvedimenti
e cautele necessari per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei luoghi contigui a quelli in cui persiste l’attività. È
necessario inoltre attuare i provvedimenti di mitigazione volti
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a ridurre le emissioni di polveri, di rumore e di vibrazioni. Nel
piano di cantiere, contenente la scelta delle tecnologie e l’organizzazione del cantiere, vanno riportate in dettaglio le soluzioni
tecniche e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione,
allo scopo di arrecare il minimo disturbo alle aree limitrofe (in
particolare: rumore, polvere e vibrazioni).
(3) Durante le operazioni di movimentazione terra vanno
osservate le norme disciplinanti il deposito del suolo asportato.
Il materiale di scavo viene utilizzato per la costruzione di terrapieni, colmature e sistemazioni esterne. Il materiale residuo
deve essere trattato e depositato in ossequio alla vigente
normativa.
Articolo 40
(contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione)
Ai sensi dell’articolo 78 della “ZPNačrt”, il comune ed il
committente possono stipulare un contratto di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione affidando al committente la costruzione di tali opere sul terreno destinato all’edificazione.
Le relative spese sono interamente a carico del committente
stesso perciò i relativi oneri d’urbanizzazione si ritengono pagati. Nel caso in cui la zona d’intervento sia servita anche da
impianti e strutture preesistenti, si fa obbligo al committente
di versare il corrispettivo degli oneri d’urbanizzazione. A tale
scopo viene elaborato un programma di realizzazione delle
opere di urbanizzazione.
Articolo 41
(deroghe ammesse all’attuazione dello strumento urbanistico)
(1) Sono ammesse varianti alle planimetrie (riduzioni) nel
rispetto, tuttavia, delle dimensioni planimetriche ed altimetriche
massime consentite ovvero della linea di arretramento, come
stabilite nel presente decreto, con conseguente adeguamento
della forma e delle dimensioni dei lotti edificabili. È consentito
variare le planimetrie dei manufatti interrati ed il numero dei
piani sottoterra, nella misura in cui non sia alterato il concetto
urbanistico e viario, né siano pregiudicate le condizioni ambientali.
(2) Sugli spazi liberi da edifici, come riportati negli allegati
grafici, è possibile realizzare passaggi pedonali, muri di sostegno, scalinate, ecc. Non vi sono limiti all’altezza dei muri di
sostegno che devono essere rivestiti con pietra locale.
(3) Nel corso di attuazione del piano regolatore particolareggiato comunale sono ammesse difformità allo svolgimento
dei tracciati delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie, in
deroga a quelle riportate nella documentazione (anche fuori dei
confini perimetrali della zona), purché si tratti di adeguamento
alle condizioni del terreno oppure di adozione di soluzioni
tecniche più appropriate dal punto di vista architettonico, della
viabilità, del verde o di tutela ambientale. Tali soluzioni non devono tuttavia compromettere lo stato ambientale e del territorio
né pregiudicare od ostacolare interventi futuri, nel rispetto delle
vigenti norme in materia. Alle medesime condizioni è ammessa
la costruzione di opere ed impianti interrati finalizzati al potenziamento delle attrezzature a servizio della zona.
(4) Sono ammesse difformità scaturenti dall’adattamento
dei progetti delle strade e degli incroci nelle zone di contatto
con gli strumenti urbanistici attuativi delle aree contigue.
(5) Le variazioni alle dimensioni altimetriche ed alle planimetrie, come pure alle quote di altezza degli accessi, dovute
alla realizzazione dell’infrastruttura, sono ammesse entro il
limite massimo del 10%.
XII COSTRUZIONE DI MANUFATTI SEMPLICI
Articolo 42
E’ ammessa la costruzione di manufatti semplici in ossequio alla vigente normativa.

Uradni list Republike Slovenije
XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 43
(direttrici per la determinazione dei criteri e delle norme da
attuarsi in seguito all’entrata in vigore del piano regolatore
particolareggiato comunale)
Con l’adozione del presente decreto cessano di avere valore, limitatamente alla zona oggetto di questo piano regolatore particolareggiato comunale, le disposizioni contenute nel Decreto sul
piano di edificazione di Ancarano (Bollettino ufficiale, n. 5/95).
Articolo 44
(direttrici per la determinazione dei criteri e delle norme
da attuarsi in seguito alla cessazione del piano regolatore
particolareggiato comunale)
Una volta completato l’intervento previsto dal presente
PRPC sono ammessi, nella zona interessata, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre ai mutamenti delle
destinazioni d’uso, come previsto dalle disposizioni del presente decreto.
Articolo 45
(visione del PRPC)
Il piano regolatore particolareggiato comunale della “Zona
residenziale Ancarano Colle” è disponibile alla libera visione
del pubblico presso l’organo competente del Comune città di
Capodistria.
Articolo 46
(controllo)
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato
al Ministero dell’ambiente e del territorio, Ispettorato nazionale
per l’ambiente ed il territorio – sede regionale di Capodistria.
Articolo 47
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
N. 3505-5/2007
Capodistria, lì 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3131.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja “Turistično
apartmajsko naselje Ankaran Hrib« v Kopru

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja “Turistično apartmajsko
naselje Ankaran Hrib« v Kopru
Št. 350-9/2008
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08 – odločba US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št.
95/07), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 19. junija 2008 sprejel

Območje, obravnavano v programu opremljanja se nahaja v Ankaranu, severno od Srebrničeve ulice.
Območje obsega parcele ali dele parcel št. 695, 696, 697,
698, 699, 700, 701, 702, 703/1, 704, 709, 710, 688/1 – del,
705/1 – del, vse k.o. Oltra.

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja “Turistično apartmajsko
naselje Ankaran Hrib« v Kopru

(obstoječa komunalna infrastruktura)
Obravnavano območje opremljanja komunalno še ni v
celoti opremljeno, vendar pa se v neposredni bližini že nahaja
obstoječa prometna in komunalna infrastruktura, na katero se
bo obravnavano območje navezovalo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(predvidena komunalna oprema)

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen

6. člen

1.
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje “Turistično apartmajsko naselje Ankaran
Hrib” v Kopru (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je
izdelalo podjetje Krasinvest Sežana v aprilu 2008.
2.
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in
omrežij javne gospodarske infrastrukture, določijo roki gradnje
te infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture
– prikaz obračunskih stroškov za obstoječo komunalno
infrastrukturo
– terminski plan izgradnje
– podlage za odmero komunalnega prispevka
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske
ureditve, načrtovane z občinskim podrobnim prostorskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo,
– program opremljanja posebej opredeljuje investicije,
katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o
opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem
načrtovanju med Mestno občino Koper in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo.
Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določa program
opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega
odloka temelji na občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Turistično apartmajsko naselje Ankaran Hrib« ter strokovnih
podlagah le-tega.

šča),

Predvidena je naslednja komunalna oprema:
– prometna ureditev (ceste, hodniki za pešce, parkiri– kanalizacija (komunalna odpadna, padavinska),
– plinovodno omrežje,
– zunanja ureditev,
– elektroenergetsko omrežje z razsvetljavo in
– telekomunikacijsko omrežje.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)

Obračunsko območje investicije za vsako posamezno
vrsto komunalne opreme obsega celotno območje opremljanja
iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje Turističnega apartmajskega naselja Ankaran
Hrib znašajo 2.334.511 EUR po cenah april 2008 in obsegajo
stroške projektne in investicijske dokumentacije ter stroške
gradnje komunalne opreme. Obračunski stroški gradnje nove
infrastrukture znašajo 1.171.356 EUR po cenah april 2008.
V primeru da upravljalec elektroenergetskega omrežja
ne prevzame obveze izgradnje elektroenergetskega omrežja
oziroma izvedbe potrebne rekonstrukcije omrežja na način, ki
bi zagotavljal oskrbo območja opremljanja z elektriko, se zavezancu obračuna del obračunskih stroškov nove infrastrukture
za elektroenergetsko omrežje.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo infrastrukturo
Skupni stroški Obračunski
v EUR
stroški v EUR
1. Prometna ureditev
603.213
603.213
2. Fekalna kanalizacija
36.380
36.380
3. Meteorna kanalizacija
1.000.236
176.057
4. Vodovod
275.457
275.457
5. Elektroenergetsko omrežje
223.416
6. Telekomun. omrežje
115.560
7. Zunanja ureditev
80.250
80.250
Skupaj
2.334.511
1.171.356
Postavka

Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno
infrastrukturo znašajo 1.205.645 EUR po cenah april 2008 in
zajemajo obstoječo infrastrukturo, ki glede na opredeljene pri-
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spevne stopnje posamezne vrste komunalne opreme odpade
na obračunsko območje.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo
Infrastruktura

Skupni in obračunski
strošek

1. Cestno omrežje
– magistralna infrastruktura
– primarna infrastruktura
– sekundarna infrastruktura
2. Vodovodno omrežje
– primarna infrastruktura
– sekundarna infrastruktura
3. Kanalizacijsko omrežje
– primarna infrastruktura
– sekundarna infrastruktura
4. Elektroenergetsko omrežje
5. Telekomunikacijsko omrežje
6. Zunanja ureditev
Skupaj

289.488
88.110
121.667
254.850
45.085
237.226
85.851
47.450
4.223
31.695
1.205.645

9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture zagotavlja Mestna občina Koper iz proračuna, komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju
opremljanja, za svoj račun ter v dogovoru z upravljalci infrastrukturnih omrežij.
Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve vse
infrastrukture določene v občinskem podrobnem prostorskem
načrtu »Turistično apartmajsko naselje Ankaran Hrib«, tako da
zagotovi opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v
skladu s programom opremljanja pri čemer se izvrši poračun
vlaganj do višine odmere komunalnega prispevka.
Finančna sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture
zagotavlja zavezanec-investitor iz komunalnega prispevka s
sklenitvijo pogodbe o opremljanju.
Investitor zagotavlja finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
Ureditev medsebojnih razmerij med Mestno Občino Koper
in investitorjem za izgradnjo ter prevzem omenjene infrastrukture se ureja s pogodbo o opremljanju.
10. člen
(terminski plan)
Komunalna oprema bo zgrajena do septembra 2009.
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje
objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na
območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni
prispevek. Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora
tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo
ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne sme
ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in
ureditev.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine Dpi: Dti = 0,5: 0,5
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.

13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za
investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov
za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem
območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
Postavka

Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)

1. Prometna ureditev

34,93

11,70

2,11

0,71

3. Meteorna kanalizacija

10,19

3,42

4. Vodovod

15,95

5,34

4,65

1,56

67,83

22,72

2. Fekalna kanalizacija

5. Zunanja ureditev
Skupaj
14. člen

(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi ocene stroškov komunalne opreme, ki
bi bila ob gradnji po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi
ter zagotavljala podobno raven oskrbe. Podlaga za odmero
komunalnega prispevka so izračunani skupni in obračunski
stroški opremljanja za določeno komunalno infrastrukturo na
obračunskem območju.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za
posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
Cp(ij)
(EUR/m2)

Infrastruktura

Ct(ij)
(EUR/m2)

1. Cestno omrežje
– magistralna infrastruktura

16,76

5,62

– primarna infrastruktura

5,10

1,71

– sekundarna infrastruktura

7,05

2,36

14,76

4,94

2,61

0,87

2. Vodovodno omrežje
– primarna infrastruktura
– sekundarna infrastruktura
3. Kanalizacijsko omrežje
– primarna infrastruktura

13,74

4,60

– sekundarna infrastruktura

4,97

1,67

4. Elektroenergetsko omrežje

2,75

0,92

5. Telekomunikacijsko omrežje

0,24

0,08

6. Zunanja ureditev

1,84

0,61

69,82

23,39

Skupaj
15. člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na
datum april 2008.
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16. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne
infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja določa za investicijo
obračunskih stroškov v predvideno komunalno infrastrukturo in
obračunskih nadomestitvenih stroškov za obstoječo komunalno
infrastrukturo.
Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o načinu izračuna
komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorja objektov na območju opremljanja
kot vsota izračunanih komunalnih prispevkov za predvideno
in obstoječo komunalno infrastrukturo znaša 137,65 EUR/m2
gradbene parcele oziroma 46,11 EUR/m2 neto tlorisne površine.
17. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje
komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil
območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa
program opremljanja.
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu
opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala
prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za
plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor
zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti
občina.
Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega
prispevka upošteva kot lastna vlaganja v komunalno infrastrukturo. Po izgradnji komunalne infrastrukture bo investitor le-to
brezplačno predal upravljalcem v njihova osnovna sredstva. S
tem se šteje, da je investitor v naravi poravnal del komunalnega
prispevka za novo komunalno opremo.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne
infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je
komunalna infrastruktura in komunalne infrastrukture v javno
last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s
tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
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PROMULGO
IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della
zona contemplata dal piano regolatore
particolareggiato comunale della “Zona
residenziale turistica Ancarano Colle«
a Capodistria
N.: 350-9/2008
Capodistria, lì 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune Città Di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale – ZLS
– UPB2 (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 e 27/08 – sentenza
della CC), dell’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti del
programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), del Regolamento
sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla
quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n.
95/07), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del
19 giugno 2008, ha approvato il

DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della
zona contemplata dal piano regolatore
particolareggiato comunale della “Zona
residenziale turistica Ancarano Colle«
a Capodistria
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)

V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Mestne občine Koper.
19. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-9/2008
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

Con il presente decreto è approvato il programma di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio
della “Zona residenziale turistica Ancarano Colle” a Capodistria (nel seguito: programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest Sežana,
in aprile del 2008.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione è finalizzato all’armonizzazione di costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e
delle condizioni di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle
rispettive norme tecniche di attuazione e del piano economico
finanziario dell’intervento.
Il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
si compone:
– Di una parte generale
– Della rappresentazione dell’infrastruttura preesistente
e di quella prevista
– Degli investimenti nella costruzione delle infrastrutture
a rete,
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– Del prospetto degli oneri d’urbanizzazione conteggiati
per le opere esistenti
– Dei tempi di realizzazione
– Delle basi per la commisurazione degli oneri
d’urbanizzazione
– Degli elaborati grafici.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete
necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nel piano regolatore particolareggiato comunale ed alla
successiva utilizzazione delle strutture realizzate secondo le
rispettive destinazioni d’uso.
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a quelle
esistenti.
– il programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione definisce altresì gli interventi la cui realizzazione potrà fare oggetto del relativo contratto di costruzione
tra il Comune città di Capodistria ed il committente dei fabbricati dei quali si prevede l’allacciamento alle infrastrutture
a rete ed a quelle viarie, come previsto dall’articolo 78 della
Legge sulla pianificazione territoriale. In virtù di tale contratto, il committente potrà realizzare le opere d’urbanizzazione
previste nell’entità ed entro i termini previsti dal presente
programma.
Articolo 4
(dati relativi alla zona soggetta alla realizzazione delle
opere d’urbanizzazione)
Il
programma
di
realizzazione
delle
opere
d’urbanizzazione di cui all’articolo 1 del presente decreto,
poggia sul piano regolatore particolareggiato comunale della
”Zona residenziale turistica Ancarano Colle” e sui rispettivi
approfondimenti tecnici.
L’area contemplata dal presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, si trova ad Ancarano, a nord
della Via Srebrnič.
L'area si estende sulle particelle catastali o su parti delle
medesime, n. 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703/1,
704, 709, 710, 688/1 – parte, 705/1 – parte, c.c. di Oltra.

II INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI E DI NUOVA
COSTRUZIONE
Articolo 5
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III INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
si riferisce ad un’unica zona tariffaria che combacia con la zona
d’intervento di cui all’articolo 4 del presente decreto.
Articolo 8
(costi di calcolo e costi totali dell'intervento)
I costi complessivi di realizzazione delle opere di urbanizzazione nella Zona residenziale turistica ancorano Colle,
calcolati in base ai prezzi in vigore in aprile 2008, ammontano
a Euro 2.334.511 e comprendono le spese di predisposizione
della documentazione progettuale ed economico- finanziaria,
come pure le spese di costruzione delle infrastrutture stradali
ed a rete. I costi di calcolo dell’intervento previsto, conteggiati
in base ai prezzi in vigore in aprile 2008, ammontano a Euro
1.171.356.
Nel caso in cui il gestore della rete elettrica non si assumesse l’obbligo di realizzazione o di ricostruzione di tale
rete, in maniera da garantire l’approvvigionamento della zona
d’intervento, al soggetto passivo viene conteggiata una parte
dei costi di calcolo afferenti all’infrastruttura di nuova realizzazione.
Tabella: costi complessivi e di calcolo per impianti infrastrutturali di nuova realizzazione
Impianto
1. Strade e parcheggi
2. Rete fognaria
3. Rete meteorica
4. Rete idrica
5. Rete elettrica
6. Rete delle
telecomunicazioni
7. Sistemazione spazi
scoperti
Totale

Costi complessivi Costi di calcolo
in EURO
in EURO
603.213
603.213
36.380
36.380
1.000.236
176.057
275.457
275.457
223.416
115.560
80.250
2.334.511

I costi complessivi e quelli di calcolo, relativi all’infrastruttura
a rete preesistente, conteggiati in base ai prezzi in vigore in
aprile 2008, ammontano a EURO 1.205.645 e si riferiscono agli
impianti infrastrutturali esistenti che in base alle aliquote tariffarie stabilite per la singola tipologia di impianti infrastrutturali
ricadono nella zona tariffaria in oggetto.
Tabella: costi complessivi e di calcolo per impianti infrastrutturali preesistenti

(infrastrutture a rete esistenti)

Impianto

Non tutta la zona d’intervento è dotata delle opere
d’urbanizzazione primaria, con, nelle immediate vicinanze, tuttavia, le infrastrutture a rete e quelle viarie, alle quali tale zona
si allaccerà.

1. Rete stradale
– strade statali
– strade principali
– strade secondarie
2. Rete idrica
– adduttrici primarie
– condotte secondarie
3. Rete fognaria
– condotte primarie
– condotte secondarie
4. Rete elettrica
5. Rete delle telecomunicazioni
6. Sistemazione degli spazi scoperti
Totale

Articolo 6
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
È prevista la realizzazione delle seguenti infrastrutture
a rete:
– sistemazione della viabilità e delle infrastrutture viarie
(strade, percorsi pedonali, parcheggi,
– rete fognaria (smaltimento delle acque reflue e di quelle
meteoriche),
– rete di distribuzione del gas,
– rete di distribuzione dell’energia elettrica con
l’illuminazione pubblica,
– rete delle telecomunicazioni.

80.250
1.171.356

Costi complessivi e di
calcolo
289.488
88.110
121.667
254.850
45.085
237.226
85.851
47.450
4.223
31.695
1.205.645
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Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
L'intervento di cui al presente decreto è finanziato dai fondi del bilancio del Comune città di Capodistria, dal pagamento,
da parte dei soggetti passivi, delle quote di contributo afferenti
l'onere di urbanizzazione realizzate nella zona d'intervento, per
il proprio conto e d’intesa con i relativi gestori.
Al committente si fa obbligo di realizzare tutte le opere
d’urbanizzazione stabilite nel piano regolatore particolareggiato
comunale della ”Zona residenziale turistica Ancarano Colle”,
affinché sia garantito l’attrezzamento previsto dei terreni con il
pareggiamento degli oneri fino alla concorrenza della rispettiva
commisurazione dell’onere d’urbanizzazione.
I finanziamenti delle opere di urbanizzazione sono garantiti dal committente dalle quote di contributo afferenti l’onere di
urbanizzazione.
I finanziamenti sono stanziati in funzione del piano cronologico di attuazione dei lavori.
I rapporti tra il Comune città di Capodistria ed il committente delle opere d’urbanizzazione in oggetto sono regolati dal
rispettivo contratto.
Articolo 10
(piano cronologico)
Le opere d’urbanizzazione di cui al presente decreto,
saranno realizzate entro settembre 2009.
Articolo 11
(fasi di attuazione delle opere di urbanizzazione)
Il presente Programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edifici
che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti nell’area
d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di urbanizzazione. Le singole fasi ovvero stralci devono essere realizzati
in maniera da costituire unità funzionali circoscritte, provviste
delle infrastrutture necessarie, del numero appropriato di parcheggi e con gli spazi allo scoperto opportunamente sistemati.
In nessun caso devono essere ostacolati o pregiudicati i lavori
di costruzione di altri manufatti previsti.

IV BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di
urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi: Dti =
0,5: 0,5
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia
Kdej = 1.
Articolo 13
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di
commisurazione dei relativi oneri in funzione dell’investimento
nelle infrastrutture di nuova costruzione)
I costi di calcolo di cui all’articolo 8 del decreto, ripartiti per
superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica
netta dei manufatti, e riguardanti le singole tipologie di impianti
infrastrutturali, ammonta a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali
di nuova realizzazione
Impianto
1. Strade e parcheggi
2. Rete fognaria
3. Rete meteorica

Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)
34,93
11,70
2,11
0,71
10,19
3,42

Št.
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5. Sistemazione degli
spazi scoperti
Skupaj

71 / 14. 7. 2008 /

Stran

9871

Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)
15,95
5,34
4,65
67,83

1,56
22,72

Articolo 14
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di
commisurazione dei relativi oneri riguardanti le infrastrutture
esistenti)
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per gli
impianti infrastrutturali esistenti avverrà laddove il programma
di realizzazione dei detti impianti stabilisca le basi per tale
commisurazione in considerazione della stima dei costi che
comporterebbe la costruzione di opere intrastrutturali, simili
a quelle esistenti per capacità e destinazione. Costituiscono
la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi e
quelli di calcolo riferiti al singolo impianto infrastrutturale presente nella zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e riferiti
al singolo impianto infrastrutturale esistente, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali
esistenti
Impianto infrastrutturale
1. Rete stradale
– strade statali
– strade principali
– strade secondarie
2. Rete idrica
– adduttrici primarie
– condotte secondarie
3. Rete fognaria
– condotte primarie
– condotte secondarie
4. Rete elettrica
5. Rete delle telecomunicazioni
6. Sistemazione degli spazi scoperti
Totale

Cp(ij)
(EUR/m2)

Ct(ij)
(EUR/m2)

16,76
5,10
7,05

5,62
1,71
2,36

14,76
2,61

4,94
0,87

13,74
4,97
2,75
0,24
1,84
69,82

4,60
1,67
0,92
0,08
0,61
23,39

Articolo 15
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi
di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati
in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla
Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della
Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«.
I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete, sono quelli in
vigore in aprile 2008.
Articolo 16
(calcolo degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri di urbanizzazione riferiti al singolo impianto
infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di calcolo
a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione
delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi
per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma
di realizzazione delle infrastrutture a rete.
Tenuto conto dei criteri prestabiliti e dei dati di cui al programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione, come
pure nel rispetto della normativa vigente in materia, viene
calcolato l’onere di urbanizzazione complessivo a carico del
committente dei lavori previsti nella zona d’intervento, quale
somma dei detti oneri relativi agli impianti infrastrutturali pre-
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visti ed a quelli preesistenti, ovvero di 137,65 EUR/m2 della
particella edificale o 46,11 EUR/m2 di superficie planimetrica
netta.
Articolo 17
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione ed
agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli
investimenti del committente)
In base al contratto di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione il committente costruirà a proprie spese gli
impianti infrastrutturali a servizio della zona d’intervento, nei
tempi e nell’estensione previsti dal relativo programma.
Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del “ZPNačrt”,
il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione sancisce l’obbligo del committente di costruire, entro i termini stabiliti, gli impianti infrastrutturali previsti nel relativo programma.
Gli oneri finanziari che dovrebbero essere a carico del comune,
sono scomputati dal contributo dovuto.
Nel contratto concluso tra il comune ed il comittente
ovvero il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione, le parti
contraenti convengono che il committente realizzerà le opere
di urbanizzazione, che dovrebbero altrimenti essere costruite
dal comune.
Gli oneri finanziari per le opere appaltate che dovrebbero
essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo
dovuto dal committente. A lavori ultimati, le infrastrutture realizzate saranno cedute a titolo non oneroso ai rispettivi gestori,
a titolo di pagamento, da parte del committente, di una quota
dell’onere di urbanizzazione.
Nel contratto sono definiti gli obblighi reciproci in materia
di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali,
del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze
da realizzarsi in conformità della normativa disciplinante la
pianificazione territoriale, con il conseguente pareggiamento
degli oneri.

V. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 19
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N.: 350-9/2008
Capodistria, lì 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »ZN Nad
Dolinsko – zazidava v nizu območja 2«
v Kopru

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08)

Uradni list Republike Slovenije
RAZGLAŠAM
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »ZN Nad Dolinsko
– zazidava v nizu območja 2« v Kopru
Št. 350-7/2008
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08 – odločba US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št.
95/07), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 19. junija 2008 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »ZN Nad Dolinsko
– zazidava v nizu območja 2« v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje »ZN Nad Dolinsko – zazidava v nizu območja 2« v Kopru (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga
je izdelalo podjetje Krasinvest Sežana v aprilu 2008.
2.
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli parametre za obračun komunalnega prispevka v območju opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe gospodarske javne infrastrukture,
– prikaz obračunskih stroškov za obstoječo gospodarsko
javno infrastrukturo,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(planski akti in razvojni programi občine)
Na območju opremljanja veljajo naslednji prostorski in
razvojni akti občine:
– Prostorske sestavine Dolgoročnega plana občine Koper
za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 25/86, spremembe
in dopolnitve (Uradne objave, št. 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98, 16/99, 33/01, 96/04 ter 97/04),
– Prostorske sestavine Družbenega plana občine Koper
za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 25/86, spremembe
in dopolnitve (Uradne objave, št. 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98, 16/99, 33/01, 96/04 ter 97/04),
– Odlok o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne
objave, št. 4/94), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št.
24/98, 40/03), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Nad Dolinsko cesto v Kopru (Uradni list RS,
št. 51/05), Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Od-
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loka o zazidalnem načrtu Nad Dolinsko cesto v Kopru (Uradni
list RS, št. 45/06), Obvezna razlaga zadnjega odstavka 8. člena
Odloka o zazidalnem načrtu Nad Dolinsko cesto v Kopru (Uradni list RS, št. 39/07).
Pri izdelavi programa opremljanja so upoštevani tudi:
– Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije,
– Regionalni razvojni program in
– Načrt razvojnih program občine.
4. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, ki ga
zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja plača občini.
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Tabela: Obračunski stroški obstoječe infrastrukture, ki
odpadejo na območje opremljanja
Infrastruktura
1. Prometno omrežje
2. Vodovod
3. Fekalna kanalizacija
4. Meteorna kanalizacija
5. Javna razsvetljava
6. Elektroomrežje
Skupaj

Obračunski strošek
410.254,61
57.500,75
91.126,86
73.300,97
32.033,84
47.183,97
711.401,00

Delež
57,67%
8,08%
12,81%
10,30%
4,50%
6,63%
100,00%

9. člen
(terminski plan)
Vsa potrebna gospodarska javna infrastruktura za funkcioniranje objektov znotraj območja opremljanja je že zgrajena.

5. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje obsega parcele ali dele parcel št. 1992/10,
1992/9, 1992/13, 1992/17, 1992/8, 1992/12, 1992/11, 1992/19,
1992/23, 1992/24, 1992/25, 1992/16, vse k.o. Semedela.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE
6. člen
(obstoječa gospodarska javna infrastruktura)
Gospodarska javna infrastruktura, na katero se navezuje
območje, poteka ob območju opremljanja oziroma v neposredni
bližini, tako da je območje komunalno že opremljeno. Gre za
cestno omrežje, vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo,
elektroenergetsko omrežje z javno razsvetljavo, plinovodno
omrežje ter telekomunikacijsko omrežje.
III. INVESTICIJE V GRADNJO GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicij v gospodarsko javno infrastrukturo obsega celotno območje opremljanja iz 5. člena
tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za novo gospodarsko javno
infrastrukturo znašajo 0 EUR po cenah april 2008, saj gradnja
nove gospodarske javne infrastrukture znotraj obračunskega
območja opremljanja ni predvidena.
Skupni stroški za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo znašajo 829.742 EUR, obračunski stroški za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo pa znašajo 711.401 EUR po cenah
april 2008 in zajemajo obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo
na obračunskem območju, kateri odpadejo na zavezance.
Tabela: Skupni stroški obstoječe infrastrukture v območju
opremljanja
Infrastruktura
Skupni strošek
410.254,61
1. Prometno omrežje
57.500,75
2. Vodovod
91.126,86
3. Fekalna kanalizacija
73.300,97
4. Meteorna kanalizacija
32.033,84
5. Javna razsvetljava
47.183,97
6. Elektroomrežje
35.388,32
7. Telekomunikacijsko omrežje
82.952,82
8. Plinovodno omrežje
Skupaj
829.742,14
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Delež
49,44%
6,93%
10,98%
8,83%
3,86%
5,69%
4,26%
10,00%
100,00%

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine Dpi : Dti = 0,5 : 0,5,
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
11. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun
komunalnega prispevka na podlagi ocene stroškov komunalne
opreme, ki bi bila ob gradnji po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavljala podobno raven oskrbe. Podlaga
za odmero komunalnega prispevka so izračunani skupni in
obračunski stroški opremljanja za določeno gospodarsko javno
infrastrukturo na obračunskem območju.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za
posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
Infrastruktura
1. Prometno omrežje
2. Vodovod
3. Fekalna kanalizacija
4. Meteorna kanalizacija
5. Javna razsvetljava
6. Elektroomrežje
Skupaj

Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)
34,088
24,755
4,778
3,470
7,572
5,499
6,091
4,423
2,662
1,933
3,921
2,847
59,112
42,927
12. člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na
datum april 2008.
13. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto gospodarske
javne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero
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komunalnega prispevka iz programa opremljanja določa na
podlagi obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o načinu izračuna komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni
prispevek, ki bremeni investitorja objektov na območju opremljanja kot vsota izračunanih komunalnih prispevkov za obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo ter 59,112 EUR/m2
gradbene parcele oziroma 42,927 EUR/m2 neto tlorisne površine.

V. KONČNE DOLOČBE
14. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Mestne občine Koper.
15. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-7/2008
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06)

P R O M U L G O IL D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della
zona contemplata dal piano regolatore
particolareggiato comunale della zona cui si
riferisce il »PP della zona sovrastante la Strada
della Valle – edificato a cortina del comprensorio
2« a Capodistria
N. 350-7/2008
Capodistria, lì 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07), per effetto
dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta
uff. della RS, n. 100/05 – testo unico ufficiale), dell’articolo
17 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff.
della RS, n. 80/07), del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale
del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di
cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 95/07), come pure
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff.
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 giugno
2008, ha approvato il

Uradni list Republike Slovenije
DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della
zona contemplata dal piano regolatore
particolareggiato comunale della zona cui si
riferisce il »PP della zona sovrastante la Strada
della Valle – edificato a cortina del comprensorio
2« a Capodistria
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della
zona del »PP della zona sovrastante la Strada della Valle – edificato a cortina del comprensorio 2« a Capodistria (nel seguito:
programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest Sežana, in aprile del 2008.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato alla definizione dei parametri per il
conteggio degli oneri afferenti alle suddette opere.
Il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si compone:
– Di una parte generale,
– Della rappresentazione dell’infrastruttura preesistente,
– Del prospetto degli oneri d’urbanizzazione conteggiati
per le opere esistenti,
– Delle basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione.
Articolo 3
(strumenti urbanistici e piani di sviluppo del comune)
La zona d’intervento è regolata dai seguenti strumenti
urbanistici ovvero piani di sviluppo comunali:
– Elementi territoriali del Piano a lungo termine del comune di Capodistria per il perido 1986–2000 (Boll. uff. n. 25/86,
modifiche ed integrazioni (Boll. uff. n. 10/88, 9/92, 4/93, 7/94,
25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01, 96/04 e 97/04),
– Elementi territoriali del Piano sociale del comune di
Capodistria per il periodo 1986–2000 (Boll. uff. n. 25/86, modifiche ed integrazioni (Boll. uff. n. 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98, 16/99, 33/01, 96/04 e 97/04),
– Decreto sul piano di edificazione riferito alla Zona sovrastante la Strada della Valle (Boll. uff., n. 4/94), Decreto sulle
modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano di edificazione
riferito alla Zona sovrastante la Strada della Valle (Boll. uff.,
n. 24/98, 40/03), Decreto sulle modifiche ed integrazioni al
Decreto sul piano di edificazione riferito alla Zona sovrastante
la Strada della Valle a Capodistria (G. U. della RS, n. 51/05),
Rettifica del decreto sulle modifiche ed integrazioni al Decreto
sul piano di edificazione riferito alla Zona sovrastante la Strada
della Valle a Capodistria (G. U. della RS, n. 45/06), Interpretazione autentica dell’articolo 8, ultimo comma, del Decreto sul
piano di edificazione riferito alla Zona sovrastante la Strada
della Valle a Capodistria (G. U. della RS, n. 39/07).
Nell’elaborazione del programma di realizzazione delle
opere di urbanizzazione sono stati recepiti anche:
– La Strategia nazionale dello sviluppo territoriale,
– Il Programma di sviluppo regionale,
– Il piano dei programmi di sviluppo comunali.
Articolo 4
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce la base per la commisurazione degli oneri

Uradni list Republike Slovenije
afferenti alle suddette opere preesistenti, versati al comune
da parte del contribuente previo rilascio della concessione
edilizia.
Articolo 5
(dati relativi alla zona soggetta alla realizzazione delle opere
d’urbanizzazione)
L'area si estende sulle particelle catastali o su parti delle medesime n. 1992/10, 1992/9, 1992/13, 1992/17, 1992/8,
1992/12, 1992/11, 1992/19, 1992/23, 1992/24, 1992/25,
1992/16, c.c. di Semedella.
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Impianto
4. Rete meteorica
5. Illuminazione pubblica
6. Rete elettrica
Totale
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Costi di calcolo
Quota
73.300,97 10,30%
32.033,84
4,50%
47.183,97
6,63%
711.401,00 100,00%
Articolo 9

(piano cronologico)
Tutte le opere d’urbanizzazione necessarie a fornire la
completa funzionalità ai fabbricati ricadenti nella zona d’intervento sono già realizzate.

II INFRASTRUTTURE A RETE PUBBLICHE ESISTENTI
Articolo 6
(infrastrutture a rete pubbliche esistenti)
Le infrastrutture a rete pubbliche a servizio della zona
d’intervento attraversano tale zona o si trovano nelle sue immediate vicinanze. Si tratta nello specifico della rete viaria,
idrica, di fognature delle acque reflue e di quelle meteoriche,
della rete di distribuzione dell’energia elettrica con l’impianto di
illuminazione pubblica, della rete di distribuzione del gas e delle
rete delle telecomunicazioni.
III INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si riferisce ad un’unica zona tariffaria che combacia con la
zona d’intervento di cui all’articolo 5 del presente decreto.
Articolo 8
(costi di calcolo e costi totali dell'intervento)
I costi complessivi di realizzazione delle opere di urbanizzazione di nuova realizzazione ammontano a Euro 0 non
essendo prevista la costruzione di tali opere entro il perimetro
della zona d’intervento.
I costi complessivi delle opere di urbanizzazione esistenti
ammontano a Euro 829.742, mentre i costi di calcolo riferiti alle
suddette opere sono di 711.401 Euro. Tali costi vanno sostenuti
dai soggetti contribuenti e sono conteggiati in base ai prezzi in
vigore in aprile 2008 e riguardanti l’infrastruttura pubblica a rete
presente nella zona tariffaria.
Tabella: costi complessivi e di calcolo per impianti infrastrutturali esistenti
Impianto
Costi complessivi Quota
1. Rete stradale
410.254,61 49,44%
2. Rete idrica
57.500,75
6,93%
3. Rete fognaria
91.126,86 10,98%
4. Rete meteorica
73.300,97
8,83%
5. Illuminazione pubblica
32.033,84
3,86%
6. Rete elettrica
47.183,97
5,69%
7. Rete delle telecomunicazioni
35.388,32
4,26%
8. Rete di distribuzione del gas
82.952,82 10,00%
Totale
829.742,14 100,00%
Tabella: Costi di calcolo per impianti infrastrutturali esistenti, riferiti alla zona d’intervento
Impianto
1. Rete stradale
2. Rete idrica
3. Rete fognaria

Costi di calcolo
Quota
410.254,61 57,67%
57.500,75
8,08%
91.126,86 12,81%

IV BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE
Articolo 10
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di
urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi : Dti = 0,5
: 0,5,
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia
Kdej = 1.
Articolo 11
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di
commisurazione dei relativi oneri riguardanti le infrastrutture
esistenti)
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per gli
impianti infrastrutturali esistenti avverrà laddove il programma
di realizzazione dei detti impianti stabilisca le basi per tale
commisurazione in considerazione della stima dei costi che
comporterebbe la costruzione di opere intrastrutturali, simili
a quelle esistenti per capacità e destinazione. Costituiscono
la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi e
quelli di calcolo riferiti al singolo impianto infrastrutturale presente nella zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e riferiti
al singolo impianto infrastrutturale esistente, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali
esistenti
Impianto
Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)
34,088
24,755
1. Rete stradale
2. Rete idrica
4,778
3,470
3. Rete fognaria
7,572
5,499
4. Rete meteorica
6,091
4,423
2,662
1,933
5. Illuminazione pubblica
6. Rete elettrica
3,921
2,847
Totale
59,112
42,927
Articolo 12
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi
di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati
in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla
Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della
Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«.
I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete, sono quelli in
vigore in aprile 2008.
Articolo 13
(calcolo degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri di urbanizzazione riferiti al singolo impianto
infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo a
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titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione
delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi
per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma
di realizzazione delle infrastrutture a rete.
Tenuto conto dei criteri prestabiliti e dei dati di cui al
programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione,
come pure nel rispetto della normativa vigente in materia,
viene calcolato l’onere di urbanizzazione complessivo a carico del committente dei lavori previsti nella zona d’intervento,
quale somma dei detti oneri relativi agli impianti infrastrutturali
esistenti, ovvero di 59,112 EUR/m2 della particella edificale o
42,927 EUR/m2 di superficie planimetrica netta.

V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione
del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 15
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 350-7/2008
Capodistria, lì 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3133.

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

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Koper
Št. 600-10/2007
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US in 36/00),
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – UPB5 in 36/08)
in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št.
40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. junija
2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Koper
1. člen
Za 3. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper (Uradni list RS,
št. 4/06, 11/06 – popr., in 40/07), se doda nov 3.a člen, ki se
glasi:
»3.a člen
Kot dodatno dejavnost izvaja šola tudi svetovalno dejavnost za otroke, mladostnike in starše za celotno območje
Mestne občine Koper ter na podlagi sklenjenih pogodb tudi za
druge naročnike.
V okviru svetovalne dejavnosti šola opravlja:
– ambulantno, specialistično in zunajbolnišnično svetovalno in zdravstveno dejavnost za obravnavo razvojnih motenj in
razvojnih odklonov, učnih težav in psihosocialnih motenj,
– skupinsko terapevtsko delo z otroki, mladostniki in starši,
– preventivno in skupnostno dejavnost,
– izobraževalno dejavnost z organiziranjem in izvedbo
seminarjev, posvetovanj in drugih oblik izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja,
– dejavnost svetovanja za vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene in druge ustanove za otroke in družine,
– razvojno in inovativno dejavnost.«
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
Predšolska vzgoja
Osnovnošolsko izobraževanje
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
7. G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
8. G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
9. I 55.209
Druge nastanitve za krajši čas
10. I 56. 210 Priložnostna priprava in dostava jedi
11. I 56.290 Druga oskrba z jedmi
12. J 58.110 Izdajanje knjig
13. J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
14. J 58.190 Drugo založništvo
15. J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
muzikalij
16. J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in
programih
17. J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
18. J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
19. J 63.990 Drugo informiranje
20. L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
21. M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike«
22. M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
23. N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
1. P 85.100
2. P 85.200
3. C 18.120
4. C 18.130
5. C 18.200
6. G 47.890

Uradni list Republike Slovenije
24. N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
25. N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
26. N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
27. N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
28. N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
29. N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
30. P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa in rekreacije
31. P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju kulture in umetnosti
32. P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
33. P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
34. Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost
35. Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
36. Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve
37. R 90.010 Umetniško uprizarjanje
38. R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
39. R 91.011 Dejavnost knjižnic
40. R 93.110 Obratovanje športnih objektov
41. R 93.190 Druge športne dejavnosti
42. R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
43. R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas«.
3. člen
V 7. členu odloka se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– programski učiteljski zbor,«.
Dosedanja druga do četrta alinea postanejo tretja do peta
alinea.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kot strokovni organ za izvajanje svetovalne dejavnosti
za otroke, mladostnike in starše se oblikuje programski svet, ki
svoje delo uredi s posebnim aktom. Sestavlja ga 7 članov, ki jih
imenuje svet šole na predlog ravnatelja, za dobo 4 let.«

glasi:

4. člen
V 8. členu odloka se doda nov četrti odstavek, ki se

»Svet šole se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma
imenovanih najmanj dve tretjini članov.«
5. člen
V drugem stavku drugega odstavka 17. člena odloka
se za besedo »premoženjem« doda besedilo »s soglasjem
ustanoviteljice«.
6. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga šola ustvari s
prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje dejavnosti se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljice pa tudi za plače.«
7. člen
V prvem odstavku 19. člena odloka se beseda »lahko« in
besedi »posameznega razreda« črtajo.
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Prehodne in končne določbe
8. člen
Svetovalno dejavnost za otroke, mladostnike in starše iz
1. člena tega odloka izvaja šola od 1. 9. 2008 dalje. Z 31. 8.
2008 se ukine javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper, s čimer preneha tudi mandat direktorja
Svetovalnega centra Koper.
Šola postane pravni naslednik javnega zavoda Svetovalni
center za otroke, mladostnike in starše Koper in prevzame vse
njegovo premoženje, pravice in obveznosti po stanju iz poslovnih knjig na dan 31. 8. 2008.
Šola prevzame tudi vse zaposlene, ki so imeli do tega dne
sklenjeno delovno razmerje v javnem zavodu Svetovalni center
za otroke, mladostnike in starše Koper.
9. člen
Ravnatelj šole je po uveljavitvi tega odloka dolžan izpeljati
vse postopke v zvezi z vpisom statusnih sprememb javnih zavodov Osnovne šole Koper in Svetovalnega centra za otroke,
mladostnike in starše Koper ter v zvezi z zaposlitvijo oziroma
prezaposlitvijo prevzetih delavcev.
Javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starše Koper se izbriše iz sodnega registra na podlagi četrte
alinee 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 in 127/06) in
tega odloka.
10. člen
Z 31. 8. 2008 preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper (Uradne objave, št. 5/1995, 25/1998 in 6/1999).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-10/2007
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06)

PROMULGO DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di istruzione ed
educazione Scuola elementare Capodistria
N. 600-10/2007
Capodistria, 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta uff.
della RS, n. 12/91, 45I/94 – Sentenza della CC, 8/96, 18/98 e
36/00), in virtù dell’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
uff. della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5 e 36/08) e per effetto
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della
RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 giugno 2008, ha
approvato il
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DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di istruzione ed
educazione Scuola elementare Capodistria
Articolo 1
L’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico
di istruzione ed educazione Scuola elementare Capodistria (G.
U. della RS, n. 4/06, 11/06 – rett., e 40/07), è seguito da un
nuovo articolo 3 a che recita:
»Articolo 3a
Tra le attività integrative, la scuola offre la propria consulenza ai bambini, giovani e genitori per l’intero territorio del
Comune città di Capodistria, e su base contrattuale anche ad
altri utenti.
L’attività di consulenza di cui sopra comprende:
– Servizio sanitario e di consulenza ambulatoriale, specialistico ed extra ospedaliero per la cura dei disturbi ed anomalie nello sviluppo, delle difficoltà di apprendimento e dei
disturbi psicosociali,
– Lavoro terapeutico di gruppo con bambini, giovani e
genitori,
– Attività di prevenzione e di gruppo,
– Attività formativa consistente nell’organizzazione di seminari, convegni e di altre forme di formazione e approfondimento,
– Consulenza rivolta agli enti di educazione ed istruzione,
di educazione ed assistenza e ad altre istituzioni al cui attività
è rivolta ai bambini ed ai genitori,
– Attività innovativa e di sviluppo.«

gue:

Articolo 2
Il testo dell’articolo 4 del decreto è modificato come se»Rientrano tra le attività della scuola:

1. P 85.100
2. P 85.200
3. C 18.120
4. C 18.130

Istruzione prescolastica
Istruzione primaria
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa ed ai
media
5. C 18.200
Riproduzione su supporti registrati
6. G 47.890 Commercio al dettaglio ambulante di altri
prodotti
7. G 47.910 Commercio al dettaglio per corrispondenza o
attraverso internet
8. G 47.990 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi,
banchi e mercati
9. I 55.209
Altri alloggi per brevi soggiorni
10. I 56. 210 Preparazione e fornitura di pasti (occasionale)
11. 56.290
Altra fornitura di pasti
12. J 58.110 Edizione di libri
13. J 58.140 Edizione di riviste e periodici
14. J 58.190 Altre attività editoriali
15. J 59.200 Attività di registrazione sonora e di editoria
musicale
16. J 62.020 Consulenza nel settore delle tecnologie
dell’informatica
17. J 62.090 Altre attività dei servizi connessi alle
tecnologie dell’informatica
18. J 63.110 Elaborazione dei dati ed attività connesse
19. J 63.990 Altre attività dei servizi di informazione
20. L 68.200 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in
leasing
21. M 72.200 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze
sociali e umanistiche

Uradni list Republike Slovenije
22. M 74.300 Traduzione e interpretariato
23. N 77.110 Noleggio e leasing operativo di autoveicoli
leggeri
24. N 77.210 Noleggio e leasing operativo di attrezzature
sportive
25. N 77.290 Noleggio e leasing operativo di altri beni di
largo consumo
26. N 77.330 Noleggio e leasing operativo di macchine e
attrezzature per ufficio
27. N 77.390 Noleggio e leasing operativo di altre
macchine, attrezzature e beni materiali
28. N 82.190 Servizi di fotocopiatura, preparazione
di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio
29. N 82.300 Organizzazione di mostre, fiere e convegni
30. P 85.510 Formazione, approfondimento e abilitazione
nel campo dello sport e della ricreazione
31. P 85.520 Formazione, approfondimento e abilitazione
nel campo della cultura e dell’arte
32. P 85.590 Altri servizi di istruzione nca
33. P 85.600 Attività di supporto all’istruzione
34. Q 86.220 Attività dei poliambulatori
35. Q 86.909 Altri servizi sanitari
36. Q 88.999 Altre attività di assistenza sociale non
residenziale nca
37. R 90.010 Rappresentazioni artistiche
38. R 90.040 Gestione di teatri, sale da concerto e altre
strutture artistiche
39. R 91.011 Attività di biblioteche
40. R 93.110 Gestione di impianti sportivi
41. R 93.190 Altre attività sportive
42. R 93.210 Parchi di divertimento
43. R 93.299 Atre attività di divertimento e di intrattenimento
nca«.
Articolo 3
Nell’articolo 7 del decreto è aggiunto il secondo alinea
che recita:
»– collegio dei docenti preposto alla programmazione
curricolare,«.
L’attuale secondo terzo e quarto alinea diventa rispettivamente il terzo, il quarto ed il quinto alinea.
Viene aggiunto un nuovo secondo comma che recita:
»L’attività di consulenza ai bambini, giovani e genitori è
svolta dal consiglio preposto alla programmazione curricolare,
costituito con apposito atto e composto di 7 membri nominati
dal consiglio scolastico dietro proposta del preside. Essi durano
in carica 4 anni.”
Articolo 4
Nell’articolo 8 del decreto è aggiunto un nuovo quarto
comma che recita:
»Il consiglio scolastico può essere costituito, quando siano stati eletti o nominati almeno due terzi dei suoi membri.«
Articolo 5
Nell’articolo 17, secondo comma, secondo periodo, la
parola “del patrimonio” è seguita dalle parole “con il consenso
del fondatore”.
Articolo 6
Nell’articolo 18, terzo comma, il primo periodo è modificato come segue:
»L’eccedente delle entrate, realizzato dall’ente con la
vendita di beni e servizi in ambito all’esercizio della propria
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attività, è utilizzato per il pagamento delle spese materiali, di
manutenzione straordinaria, degli investimenti e, previo accordo del fondatore, anche per i salari.«

RAZGLAŠAM
PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o štipendiranju

Articolo 7
Nell’articolo 19, primo comma, il testo “ha la facoltà di
istituire” è sostituito con la parola “istituisce”. La parola “della
singola classe” è depennata.

Št. 110-35/2008
Koper, dne 20. junija 2008

Disposizioni transitorie e finali
Articolo 8
L’attività di consulenza ai bambini, giovani e genitori di
cui all’articolo 1 del presente decreto viene esercitata a partire
dal 1. 9. 2008. il 31. 8. 2008 cessa la propria attività l’ente
pubblico Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori
Capodistria. Contestualmente cessa dall’incarico il direttore del
suddetto centro.
La scuola è successore legale dell’ente pubblico Centro
di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria, ed
assume il patrimonio, i diritti e gli obblighi come dai libri sociali
al 31. 8. 2008.
La scuola assume anche i dipendenti che alla data di
cui sopra avevano in corso un rapporto di lavoro con l’ente
pubblico Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori
Capodistria.
Articolo 9
All’entrata in vigore del presente decreto, il preside della
scuola è tenuto a portare a termine tutti i procedimenti riguardanti l’iscrizione delle modifiche alla natura giuridica degli enti
pubblici Scuola elementare Capodistria e Centro di consulenza
per bambini, giovani e genitori Capodistria, ed il conseguente
reimpiego dei dipendenti.
L’ente pubblico Centro di consulenza per bambini, giovani e genitori Capodistria viene cancellato dal registro giudiziario in virtù dell’articolo 54, quarto alinea, della Legge
sugli enti (G. U. della RS, n. 12/91, 45I/94 – Sentenza della
CC, 8/96, 18/98 – Sentenza della CC, 36/00 e 127/06) e del
presente decreto.
Articolo 10
Il giorno 31. 8. 2008, cessa di avere valore il Decreto
sulla costituzione dell’ente pubblico Centro di consulenza per
bambini, giovani e genitori Capodistria (Boll. uff., n. 5/1995,
25/1998 e 6/1999).
Articolo 11
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 600-10/2007
Capodistria, 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič, m.p.

3134.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o štipendiranju

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08)

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 19. junija 2008 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o štipendiranju
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 118/04) se v
šesti alinei 3. člena številka »65%« nadomesti s številko »80%«.
2. člen
V zadnjem stavku predzadnjega odstavka 6. člena se
besedilo »23 SIT« nadomesti z besedilom »0,1 EUR«.
3. člen
V prvem odstavku 19. člena se številka »8« nadomesti s
številko »7,5«.
4. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-35/2008
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO IL REGOLAMENTO
sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento
per la concessione di borse di studio
N. 110-35/2008
Capodistria, 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U.
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 giugno 2008,
ha approvato il

REGOLAMENTO
sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento
per la concessione di borse di studio
Articolo 1
Nell’articolo 3, sesto alinea del Regolamento per la concessione di borse di studio (G. U. della RS, n. 118/04), la cifra
»65%« è sostituita con la cirfa »80%«.
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Articolo 2
Nell’articolo 6, penultimo comma, ultimo periodo, la parola
»23 SIT« è sostituita con la parola »0,1 EUR«.
Articolo 3
Nell’articolo 19, primo comma, la cifra »8« è sostituita con
la cirfa »7,5«.
Articolo 4
Le presenti modifiche al regolamento entrano in vigore il
giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 110-35/2008
Capodistria, 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3135.

Sklep o sprejetju zaključnega računa
proračuna Mestne občine Koper za leto 2007

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o sprejetju zaključnega računa proračuna
Mestne občine Koper za leto 2007
Št. 410-170/2006
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
– ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 98. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02, 110/02) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 19. junija 2008 sprejel

SKLEP
o sprejetju zaključnega računa proračuna
Mestne občine Koper za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Koper za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto
2007 vsebuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter
odhodkov in drugih izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov: občinski organi in uprava ter krajevnih skupnosti.
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto
2007 izkazuje naslednje podatke

Uradni list Republike Slovenije

A – bilanca
prihodkov in
odhodkov
B – račun finančnih
terjatev in naložb
C – račun
financiranja
Skupaj

Prejemki (prihodki)
v EUR

Izdatki (odhodki)
v EUR

50.692.598

67.268.586

132.073

12.519

0
50.824.671

263.720
67.544.825

Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in
drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2007
v višini 16.720.154 EUR se črpa iz sredstev na računih iz
preteklih let.
Pri krajevnih skupnostih, ki izkazujejo presežek prihodkov
in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki, se po zaključnem računu presežek prenese v finančni načrt posamezne
krajevne skupnosti za tekoče leto.
Sestavni del sklepa je podrobnejši pregled prihodkov in
odhodkov po zaključnem računu proračuna Mestne občine
Koper za leto 2007 ter njihova realizacija in je zajet v bilanci
prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in
računu financiranja.
3. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2007 so tudi sredstva Rezervnega sklada
Mestne občine Koper realizirana v naslednji višini:
– razpoložljiva sredstva s prilivi
– namenski izdatki po sklepu pristojnih organov
– prenos v leto 2008

441.260,22 EUR,
32.908,33 EUR,
408.351,89 EUR.

4. člen
Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne
občine Koper za leto 2007 se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-170/2006
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la G.U.
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LA DELIBERA
sull’approvazione del conto consuntivo del
bilancio di previsione del Comune città di
Capodistria per l’anno 2007
N. 410-170/2006
Capodistria, lì 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 64 della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB2 (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07), in virtù
dell’articolo 98 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta
uff. della RS, n. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02) ed
ai sensi degli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comune città di

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la GU della
RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta del 19 luglio 2008, la seguente

LA DELIBERAZIONE
sull’approvazione del conto consuntivo del
bilancio di previsione del Comune città di
Capodistria per l’anno 2007
Articolo 1
Viene approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2007.
Articolo 2
Le risultanze del conto consuntivo in materia delle entrate
e di altri introiti e delle uscite e di altre spese, relative al fruitore
diretto – organi comunali e l’amministrazione, come pure le
comunità locali – per l’anno 2007, sono le seguenti:

A – bilancio delle
entrate e delle spese

Entrate (introiti) in
EURO

Spese (uscite) in
EURO

50.692.598

67.268.586

B – conto dei crediti
finanziari e degli
investimenti

132.073

12.519

0

263.720

50.824.671

67.544.825

C – conto finanziario
Totale

La somma eccedente le uscite e le altre spese rispetto
alle entrate e gli altri introiti come da conto consuntivo per
l’anno 2007, ammonta a 16.720.154 EURO e viene coperta
con fondi disponibili risalenti agli anni precedenti.
Per quanto attiene alle comunità locali, ove si rileva un
avanzo delle entrate rispetto alle uscite e ad altre spese, tale
avanzo viene destinato ai piani finanziari delle singole comunità
locali dell’anno in corso.
Fanno parte integrante della delibera gli allegati contenenti i dati dettagliati sulle entrate accertate e sulle spese
impegnate, come da conto consuntivo del bilancio preventivo
del Comune città di Capodistria per l’anno 2007, che sono stati
iscritti nel bilancio delle entrate e delle spese, nel rendiconto dei
residui attivi e passivi e nel rendiconto finanziario.
Articolo 3
Fanno parte integrante del conto consuntivo del bilancio
di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2007
anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria, nei seguenti importi:
– disponibilità con riscossioni
– uscite finalizzate ai sensi della
delibera degli organi competenti
– riporto al 2008

441.260,22 EUR
32.908,33 EUR
408.351,89 EUR.

Articolo 4
La delibera sull’approvazione del conto consuntivo del
bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno
2007 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Slovenia ed ha effetto a partire dal giorno della pubblicazione.
N. 410-170/2006
Capodistria, lì 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Stran
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Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje
določenih javnih parkirišč«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč«
Št. 371-304/2008
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski
javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne
objave, št. 45/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 19. junija 2008 sprejel

SKLEP
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč«
1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih
javnih parkirišč« se uvede:
– na parkirišču v centru Ankarana, ki obsega parcele št.
582, 1364/9 in 1314/3 vse k.o. Oltra in
– na parkirišču v Bertokih pri zadružnem domu, ki obsega
parcele št. 875 in 891/1 obe k.o. Bertoki.
2.
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih
objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše
parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v
bližini parkirišča.
3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski
javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med
drugim določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na
parkirni avtomatiki;
– brezplačno uporabo parkirišča, kadar ta ne preseže
60 minut;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s
katerim bodo doseženi cilji iz 2. točke tega sklepa in pokritje
stroškov javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se
javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi,
ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka
javnih naročil.
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5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-304/2008
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LA DELIBERAZIONE
sull'introduzione del servizio pubblico »gestione
di determinati parcheggi pubblici«

Uradni list Republike Slovenije
obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
4.
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro il
termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature
necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per la
conclusione del procedimento di concorso per bandi pubblici.
5.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia.
N. 371-304/2008
Capodistria, 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

N. 371-304/2008
Capodistria, 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”
(Bollettino uff. n. 45/01), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto
del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01
29/03, G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19
giugno 2008, ha approvato la

LA DELIBERAZIONE
sull'introduzione del servizio pubblico »gestione
di determinati parcheggi pubblici«
1.
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo
“gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa
– Il parcheggio nel centro di Ancarano comprendente le
particelle catastali n. 582, 1364/9 e 1314/3, c.c. di Oltra,
– Il parcheggio a Bertocchi presso la casa cooperativa,
comprendente le particelle catastali n. 875 e 891/1, c.c. di
Bertocchi.
2.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo
quello di garantire ai visitatori degli edifici direzionali ed amministrativi la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze,
oltre a consentire soste prolungate dei veicoli adibiti all’uso
per scopi di servizio dei soggetti aventi sede in prossimità del
parcheggio.
3.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio
pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
– il controllo automatico dell’entrata ed uscita delle macchine;
– l’uso gratuito del parcheggio per periodi non superiori
a 60 minuti;
– la possibilità di abbonamento parcheggio per i soggetti
economici e persone fisiche.
Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di
parcheggio nelle modalità finalizzate al conseguimento degli

3137.

Sklep o spremembi Sklepa o začetku
postopka priprave sprememb in dopolnitev
prostorskega plana Mestne občine Koper (po
ZUNPP) z dne 29. 11. 2007

Na podlagi 46. in v povezavi s 95. in 96. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00,
30/01, 29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je župan
Mestne občine Koper dne 30. 6. 2008 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o začetku postopka
priprave sprememb in dopolnitev prostorskega
plana Mestne občine Koper (po ZUNPP) z dne
29. 11. 2007
1. Spremeni se območje sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper. Spremembe in dopolnitve
prostorskega plana Mestne občine Koper se ne nanašajo na
Območje Karting ob železniški postaji, katastrska občina BERTOKI (2604).
2. Vsa ostala določila sklepa z dne 29. 11. 2007 in sklepa
o spremembi sklepa z dne 4. 4. 2008 ostanejo nespremenjeni.
3. Sklep o začetku priprave začne veljati z dnem objave
v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. Mestna občina Koper pošlje ta sklep Ministrstvu za
okolje in prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na
spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-33/2007
Koper, dne 30. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 46, in relazione agli articoli 95 e 96
della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta uf.
della RS, n. 33/07), per effetto dell’articolo 42 dello Statuto
del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01,
29/03, Gazzetta uff. della RS 90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco
del Comune città di Capodistria ha approvato, nella seduta del
30. 6. 2008, la

Uradni list Republike Slovenije

Št.

DELIBERA
sulla modifica alla Delibera sull’avvio della
procedura di predisposizione delle modifiche
ed integrazioni al piano territoriale del Comune
città di Capodistria (ai sensi della “ZUNPP”) del
29. 11. 2007
1. Viene modificato il territorio interessato dalle modifiche
ed integrazioni al piano territoriale del Comune città di Capodistria. Le modifiche ed integrazioni al piano territoriale del
Comune città di Capodistria non si riferiscono all’Area Karting
nei pressi della la stazione ferroviaria, comune censuario di
BERTOCCHI (2604).
2. Rimangono inalterati tutti i rimanenti elementi della
delibera del 29. 11. 2007 e della delibera sulla modifica alla
delibera del 4. 4. 2008.
3. La delibera sull’avvio della procedura di predisposizione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione della
Gazzetta ufficiale della RS.
4. Il Comune città di Capodistria trasmette la presente
delibera al Ministero per l’ambiente ed il territorio ed a tutti i
comuni contermini e provvede alla sua pubblicazione sul sito
web del Comune città di Capodistria.
N. 3505-33/2007
Capodistria, 30. giugno 2008

71
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73

74

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
II.
40

METLIKA
3138.

Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu
Občine Metlika za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 in 27/08), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine
Metlika na 14. redni seji dne 3. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine
Metlika za leto 2008
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) tako, da se glasi:

41

42

43

»II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
		
v EUR
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70

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

Proračun leta
2008
7.057.586,47
4.998.091,27
4.477.748,05

III.
B.
IV.

75
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700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. Pror. Iz
sredstev prorač. EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi PU
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Stran

9883

3.927.797,00
329.751,05
220.200,00
0,00
520.343,22
142.422,04
14.000,00
2.000,00
0,00
361.921,18
626.366,82
600,00
0,00
625.766,82
31.450,00
31.450,00
0,00
1.401.678,38
788.949,15
612.729,23
7.808.367,45
1.756.757,24
360.769,00
55.312,43
1.214.555,81
26.600,00
99.520,00
2.078.167,08
191.715,91
1.181.093,80
287.802,61
417.554,76
3.705.857,18
3.705.857,18
267.585,95
211.045,85
56.540,10
–750.780,98

4.200,00

0,00
4.200,00

Stran
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94 in 90/07) in 18. člena Statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 95/05)
je Občinski svet Občine Metlika na 14. redni seji dne 3. 7. 2008
sprejel

V.

ODLOK
o spremembi Odloka o preoblikovanju Javnega
podjetja Komunala Metlika
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala
Metlika (Uradni list RS, št. 21/95 in 17/00) se spremeni prvi
stavek 9. člena in se glasi:
»Osnovni
kapital
javnega
podjetja
znaša
1.055.111,83 €.«
4.200,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
96.250,00
96.250,00
96.250,00

Št. 352-2/83
Metlika, dne 3. julija 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

–512.830,98
233.750,00
750.780,98
512.830,98
«

2. člen
Dopolni se 13. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) tako, da se glasi:
»Občina se lahko zadolžuje za investicije, ki so v proračunu za leto 2008 do višine 330.000,00 EUR in sicer za naslednje
investicije Kanalizacija Gornji in Dolnji Suhor, Kanalizacija Čurile, kanalizacija in ČN Gradac, investicije na področju vodooskrbe, ter investicija lokalna cesta Križevska vas.«
3. člen
Sredstva iz naslova vračanj v javno telekomunikacijsko
omrežje, ki pripradajo lokalni skupnosti se namenijo izključno
za investicije v infrastrukturo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-166/2008
Metlika, dne 3. julija 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

3139.

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

Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju
Javnega podjetja Komunala Metlika

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-1224 in 127/06-5348),

3140.

Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih
programov v javnem vrtcu v Občini Metlika

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 – UPB, 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 11. in 18. člena
Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02
in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 14. redni seji dne
3. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno varstvenih programov
v javnem vrtcu v Občini Metlika
1. člen
Cene vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v
Občini Metlika znašajo mesečno na otroka:
Program
Celodnevni program
– oddelek prvega
starostnega obdobja
Celodnevni program
– oddelek drugega
starostnega obdobja

Ekonomska cena Dnevni strošek živil
programa
434,54

1,41

307,82

1,41

2. člen
Za dneve, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. člen
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za
vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini
prvega plačilnega razreda starostne skupine, v katero bo otrok
uvrščen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka
ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
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4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljajo
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno v poletnih
mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en
in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Prav tako lahko starši enkrat letno na podlagi ustreznega
zdravniškega dokazila uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno
odsotnost otroka zaradi bolezni, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši plačajo rezervacijo za počitniške odsotnosti in odsotnosti zaradi bolezni v višini 50% višine njihovega plačilnega
razreda. Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko
ceno programa krije Občina Metlika.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina
Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa,
za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike
med ceno programa in plačilom staršev.
Pravico do uveljavljanja rezervacij v breme proračuna
Občine Metlika imajo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Občine Metlika, katerih otroci so vključeni v javne vrtce
v drugih občinah v Sloveniji, če jo je skladno z odločitvami teh
občin možno uveljavljati.
Rezervacijo za počitniške odsotnosti in odsotnosti zaradi
bolezni lahko uveljavljajo starši, ki imajo v vrtec vključenega
samo enega otroka in starši, ki imajo v vrtec vključenih več
otrok hkrati, vendar le za starejšega otroka, za mlajše otroke
pa rezervacij ne morejo uveljaviti.
5. člen
Starši so dolžni plačevati ceno programa, v katerega je
vključen njihov otrok do konca šolskega leta.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
prične veljati 1. 9. 2008, razen določbe 3. člena, ki začne veljati
osmi dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika št.
602-67/2006 z dne 25. 1. 2007.
Št. 602-12/2008
Metlika, dne 3. julija 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

Št.

Sklep o pripravi Občinskega prostorskega
načrta Občine Metlika

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 11. in 30. člena Statuta
Občine Metlika izdajam

SKLEP
o pripravi Občinskega prostorskega načrta
Občine Metlika
1.
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Občina Metlika je na podlagi Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) pričela v letu 2006
s pripravo nove občinske prostorske dokumentacije. V tem
času je občina pridobila smernice nosilcev urejanja prostora in
zagotovila potrebne strokovne podlage. Tako je doslej pridobila vse obvezne in potrebne strokovne podlage za kvalitetno
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pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter izdelala
osnutek SPRO, vendar gradiv še ni javno razgrnila.
Glede na stanje in težnje v prostoru kakor tudi politiko
urejanja slovenskega prostora je priprava Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika (v nadaljevanju: OPN) potrebna
predvsem zaradi naslednjih razlogov:
– razvojne potrebe občine po novih stanovanjskih in poslovnih površinah ter turističnih območjih,
– pospešitev razvoja občine,
– policentrični razvoj naselij v občini,
– načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini,
– pospešeni razvoj tržnega gospodarstva,
– sanacija degradiranih območij,
– spremembe namenske rabe prostora.
Veljavni prostorski plan je potrebno na podlagi ZPNačrt
nadomestiti z OPN, ki bo opredelil prostorski razvoj občine in
usmeritve za urejanje prostora v Občini Metlika v novih družbeno gospodarskih pogojih, tehnološki globalizaciji in članstvu
Republike Slovenije v Evropski uniji. Pravno podlago za pripravo OPN predstavlja prvi odstavek 95. člena ZPNačrt.
2.
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Vse do sedaj izdelane strokovne podlage so primerne in
uporabne za pripravo OPN, smiselno se dopolnijo skladno z
zakonskimi in podzakonskimi določili. V postopku priprave OPN
je potrebno izdelati še urbanistične načrte za večja naselja.
3.
(Roki za pripravo)
Priprava OPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
FAZA
1. sklep o pripravi
2. priprava osnutka
3. smernice
4. priprava dopolnjenega
osnutka
5. javna razgrnitev, javna
obravnava
6. priprava stališča do
pripomb
7. priprava predloga OPN
8. potrditev predloga OPN
9. sprejem odloka na
občinskem svetu

3141.
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NOSILEC
župan
izdelovalec
MOP
izdelovalec
občina,
izdelovalec
občina,
izdelovalec
izdelovalec

ROK/DNI
julij 2008
julij 2008
avgust 2008
september,
oktober 2008
november 2008

MOP

december 2008
januar 2009
februar, marec,
april 2009

občinski svet

april 2009

4.
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih
podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna
s področja njihove pristojnosti za potrebe OPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor
– področje poselitve;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
– področje okolja;
– Agencija RS za okolje – področje okolja;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za vode – področje rabe in upravljanja z vodami;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save – področje rabe in upravljanja z vodami;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za zavarovana območja – področje ohranjanja narave;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za politiko ohranjanja narave, OE Novo mesto – področje ohranjanja narave;
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– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor – področje kmetijstva;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – področje gozdarstva;
– Zavod za ribištvo Slovenije;
– Zavod za gozdove Slovenije – področje gozdarstva;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto – področje gozdarstva;
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave poda
izhodišča za ohranjanje narave;
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo
mesto poda izhodišča za ohranjanje narave;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
– področje varstva kulturne dediščine;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – varstvo
kulturne dediščine;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto – varstvo kulturne dediščine;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste – področje
prometa;
– Ministrstvo za promet, Sektor za planiranja in analize,
OP Novo mesto – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Družba RS za avtoceste – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice,
OP Novo mesto – področje prometa;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo
– področje prometa;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
– področje mineralnih surovin, rudarstva;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske
komunikacije – področje telekomunikacij;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
– področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Enota Maribor – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Geoplin plinovodi d.o.o.
– področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, PE – področje energetike;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg
– področje blagovnih rezerv;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – področje zaščite in reševanja;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo – področje obrambe;
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo – omrežje ustanov zdravstvene dejavnosti;
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva
– omrežje izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega
in srednjega šolstva;
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport – za
razvoj športa in športne infrastrukture;
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Direktorat za visoko šolstvo – omrežje visokih in znanstvenih
ustanov višjega in visokega šolstva;
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda izhodišča za zagotovitev ustreznega števila in strukture delovnih
mest ter razvoja socialne infrastrukture;
– Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije,
nepremičnine in splošne zadeve poda izhodišča za ravnanje s
skupnim premoženjem države, investicijami in stanovanjskimi
zadevami;
– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in
lokalni prostorski razvoj;
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– Občina Metlika – področje občinskih cest;
– Javno podjetje Komunala Metlika – področje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja;
– Elektro Ljubljana d.d. DE Elektro Novo mesto – področje
energetike;
– Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana – področje energetike;
– Petrol plin d.o.o. – področje energetike;
– Telekom Slovenije d.d. – področje telekomunikacij in
zvez.
Nosilci urejanja prostora na državni ravni so ministrstva,
agencije, uradi in zavodi, pristojni za posamezna področja in
prostorske ureditve po zakonih. V skladu s 47. členom ZPNačrt
pridobiva smernice nosilcev urejanja prostora Ministrstvo za
okolje in prostora na osnutek prostorskega načrta.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da
morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih
naknadno vključi v postopek.
5.
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelava OPN Metlika se financira iz sredstev proračuna
Občine Metlika.
6.
(Veljavnost in objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave. Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za
okolje in prostor, ter sosednjim občinam.
Št. 3500-001/2008
Metlika, dne 4. julija 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

MORAVSKE TOPLICE
3142.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00,
36/00, 127/06), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5 in 36/08) in 16. člena Statuta Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je
Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne
16. 6. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/97,
51/07) se na koncu 44. člena odloka doda besedilo:
»Nov svet šole se konstituira v roku do 1. 12. 2008. Mandat sedanjim predstavnikom ustanovitelja in predstavnikom
staršev se podaljša za toliko, da se njihov mandat izteče istočasno z iztekom mandata predstavnikov delavcev. V primeru,
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da članu sveta staršev zaradi izgube statusa otroka v zavodu
predčasno preneha mandat, se novega predstavnika izvoli za
čas do izteka prvotno izvoljenega predstavnika.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 64-01/08-4
Moravske Toplice, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
Predsednik Sveta
Madžarske narodne samoupravne
skupnosti
Občine Moravske Toplice
Tibor Vöröš l.r.

3143.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Fokovci

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00,
36/00, 127/06), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5 in 36/08) in 16. člena Statuta Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je
Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne
16. 6. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Fokovci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Fokovci (Uradni list RS, št. 2/97, 22/97,
23/99 in 51/07) se v prvem odstavku 13. člena odloka beseda
»zavoda« zamenja z besedo »šole«.
2. člen
Na koncu 33. člena odloka se doda besedilo:
»Nov svet šole se konstituira v roku do 1. 12. 2008.
Mandat sedanjim predstavnikom ustanovitelja in predstavnikom staršev se podaljša za toliko, da se njihov mandat
izteče istočasno z iztekom mandata predstavnikov delavcev. V primeru, da članu sveta staršev zaradi izgube statusa otroka, učenca, predčasno preneha mandat, se novega
predstavnika izvoli za čas do izteka prvotno izvoljenega
predstavnika.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 64-03/08-3
Moravske Toplice, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

Št.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Bogojina

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00,
127/06), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08),
14.a člena Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih
šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 16. člena
Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01
in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na
15. redni seji dne 16. 6. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Bogojina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Bogojina (Uradni list RS, št. 2/97, 22/97,
23/99 in 51/07) se v prvem odstavku 1. člena črta besedilo: »v
čigar sestavo sodi:
– Podružnična šola Tešanovci.« Vejica pred črtanim besedilom se nadomesti s piko.
2. člen
V 2. členu odloka se črta besedilo: »V sestavi šole deluje
zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa na drugi
lokaciji:
– Podružnična šola Tešanovci, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo od 1. do 4. razreda.«
3. člen
V 3. členu odloka se črta besedilo: »Podružnična šola v
pravnem prometu nima pooblastil.«
4. člen
Črta se besedilo drugega odstavka 7. člena odloka:
»2. Za podružnično osnovno šolo Tešanovci od 1.–4. razreda vasi: Tešanovci, Lukačevci in Mlajtinci in deli naselja
Moravske Toplice: Kranjčeva ulica, Levstikova ulica, Delavska ulica, Ulica ob igrišču, Kratka ulica in Dolga ulica do
hišne številke 116, Lešče, Na bregu ter zaselka Brezje in
Brzinšček.«
5. člen
V 12. členu odloka se črta besedilo: »– vodja podružnične
šole«.
6. člen
V prvem odstavku 13. člena odloka se beseda »zavoda«
zamenja z besedo »šole«.
7. člen
Pred 20. členom odloka se črta besedilo: »a) Vodja podružnične šole«.
8. člen
V celoti se črta 20. člen odloka.
9. člen
Na koncu 33. člena odloka se doda besedilo:
»Nov svet šole se konstituira v roku do 1. 12. 2008. Mandat sedanjim predstavnikom ustanovitelja in predstavnikom
staršev se podaljša za toliko, da se njihov mandat izteče istočasno z iztekom mandata predstavnikov delavcev. V primeru,
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da članu sveta staršev zaradi izgube statusa otroka, učenca,
predčasno preneha mandat, se novega predstavnika izvoli za
čas do izteka prvotno izvoljenega predstavnika.«
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008.
Št. 64-03/08-4
Moravske Toplice, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

3145.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Dvojezične osnovne šole
Prosenjakovci, Kétnyelvű általános iskola
Pártosfalva

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00,
127/06), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in
16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne 16. 6. 2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ROGATEC
3146.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na
12. redni seji dne 22. 5. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom, se ukine status javnega dobra za parc. št.
1005/1, pot v izmeri 62 m2, parc. št. 1005/2 pot v izmeri 282 m2,
parc. št. 1005/3 pot v izmeri 17 m2 in parc. št. 1007 pot v izmeri
200 m2, vse vpisane v zemljiški knjigi v vl. št. 722, k.o. Rogatec.
2.
Nepremičnine, ki so navedene v 1. točki tega sklepa,
prenehajo imeti značaj javnega dobra, se odpišejo od vl. št.
722, k.o. Rogatec in se zanje odpre nov vložek, nato pa se pri
novem vložku vknjiži lastninska pravica za Občino Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0002/2008
Rogatec, dne 22. maja 2008
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič
Po pooblastilu
št. 030-0004/2006
z dne 15. 11. 2006,
Podžupan
Občine Rogatec
Anton Roškar l.r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci,
Kétnyelvű általános iskola Pártosfalva
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű általános iskola Pártosfalva (Uradni list RS, št. 2/97, 22/97, 23/99
in 51/07) se na koncu 33. člena doda besedilo:
»Nov svet šole se konstituira v roku do 1. 12. 2008. Mandat sedanjim predstavnikom ustanovitelja in predstavnikom
staršev se podaljša za toliko, da se njihov mandat izteče istočasno z iztekom mandata predstavnikov delavcev. V primeru,
da članu sveta staršev zaradi izgube statusa otroka, učenca,
predčasno preneha mandat, se novega predstavnika izvoli za
čas do izteka prvotno izvoljenega predstavnika.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 64-03/08-5
Moravske Toplice, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
Predsednik Sveta
Madžarske narodne samoupravne
skupnosti
Občine Moravske Toplice
Tibor Vöröš l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

ŠEMPETER - VRTOJBA
3147.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter
pri Gorici

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00,
127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB) in 14.,
47. in 78. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list
RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 18. seji dne 3. julija 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri
Gorici
1. člen
Tretji odstavek 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici (Uradni list
RS, št. 25/08) se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
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»V Podružnični šoli Vogrsko se izvaja program za osnovno šolo od prvega do šestega razreda.«

SKLEP
o določitvi cene za programe vrtca

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

1.
Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se določijo tako, da od 1. septembra
2008 znašajo:

Št. 01101-5/2008-2
Šempeter pri Gorici, dne 4. julija 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

3148.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju – SP/2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB), 14. člena Statuta Občine Šempeter Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) in Pravilnika
o štipendiranju (Uradne objave, št. 25/01 in Uradni list RS, št.
68/07) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 18. seji
dne 3. julija 2008 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju – SP/2
1. člen
Doda se nov 4. člen, ki se glasi:
»Pravico do štipendije Občine Šempeter - Vrtojba lahko
uveljavljajo tudi dijaki in študenti dodiplomskega študija zdravstvene smeri, na priporočilo ustanove, ki ne izpolnjujejo pogojev iz druge, tretje in pete alineje 3. člena Pravilnika.
Prednost pri podelitvi štipendije imajo občani Občine
Šempeter - Vrtojba in po uspehu boljši kandidati.«
2. člen
Ustrezno z dodanim novim 4. členom se preštevilčijo vsi
naslednji členi Pravilnika.

Program
Program jasli – 1 do 3 let starosti
Program jasli poldnevni s kosilom – 1 do 3 let
starosti
Celodnevni program – 3 do 4 let starosti
Celodnevni program – 4 do 5 let starosti
Celodnevni program – 5 do 6 let starosti
Poldnevni program s kosilom – 3 do 6 let
starosti
Poldnevni program brez kosila – 3 do 6 let
starosti
Kombinirani program

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

3149.

Sklep o določitvi cene za programe vrtca

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 in 25/08), 3. in 7. člena
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list
RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/03 in 120/05), predloga
cen programov predšolske vzgoje Osnovne šole Ivana Roba
Šempeter pri Gorici – Vrtec in Odloka o proračunu za leto 2008,
je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 18. seji dne
3. julija 2008 sprejel

340,52
352,59
325,01
293,05
285,03
260,29
314,09

2.
Nove cene programov predšolske vzgoje se določijo zaradi zvišanje izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi s 1. 7. 2008,
in sicer zvišanja vrednosti količnika plač, materialnih stroškov
ter odpravnine.
3.
Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,75 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Za
javljeno odsotnost se dnevno odbija 1,81 EUR.
Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 15,01 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za javljeno odsotnost
se dnevno odbija 0,68 EUR.
4.
Cene programov predšolske vzgoje se uveljavijo 1. septembra 2008.
5.
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 01101-5/2008-5
Šempeter pri Gorici, dne 4. julija 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-5/2008-4
Šempeter pri Gorici, dne 4. julija 2008

EUR
409,79

3150.

Sklep o določitvi števila oddelkov za programe
vrtca

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 in 25/08), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
129/06), Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen za programe v
vrtcih (Uradni list RS, št. 97/03 in 120/05), predloga cen programov predšolske vzgoje Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri
Gorici – Vrtec in Odloka o proračunu za leto 2008 je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 18. seji dne 3. julija 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
1.
V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se
v šolskem letu 2008/2009 oblikuje 14 oddelkov programov vrtca v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici in 2 oddelka na Vogrskem.
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2.
Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi
dejanskimi mesečnimi stroški v oddelku Vrtca na Vogrskem
na podlagi dogovora med Občino Renče - Vogrsko, Občino
Šempeter - Vrtojba in Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter
pri Gorici - Vrtec bo zagotavljala Občina Renče - Vogrsko. Če
Občina Renče - Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev,
se oddelka v letu 2008/2009 ne bosta oblikovala.

Uradni list Republike Slovenije
vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 14. člena Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06)
in Sklepa o določitvi rezervacij, fleksibilnega normativa, subvencij za počitniške, zdravstvene in izredne odsotnosti iz
vrtca ter izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba
Šempeter pri Gorici – Vrtec (Uradni list RS, št. 51/07) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba, na 18. seji dne 3. julija
2008 sprejel

3.
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 01101-5/2008-6
Šempeter pri Gorici, dne 4. julija 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

3151.

Sklep o subvencioniranju odsotnosti, drugega
in naslednjih otrok, iz vrtca

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB, 25/08), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 129/06), 14. člena Statuta Občine Šempeter
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06), Sklepa o
določitvi rezervacij, fleksibilnega normativa, subvencij za počitniške, zdravstvene in izredne odsotnosti iz vrtca ter izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici
– Vrtec (Uradni list RS, št. 51/07) in Sklepa o dodatnem znižanju
plačila vrtca (Uradni list RS, št. 25/08) je Občinski svet Občine
Šempeter - Vrtojba na 18. seji dne 3. julija 2008 sprejel

SKLEP
o subvencioniranju odsotnosti, drugega in
naslednjih otrok, iz vrtca
1.
Za otroke, za katere se vrtcem, po 14. členu Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 25/08), sredstva za sofinanciranje plačil staršev zagotavljajo
iz državnega proračuna, prenehajo veljati določila 4., 5. in 6.
točke sklepa št. 01101-6/2007-8.
2.
Za otroke, za katere se vrtcem, po 14. členu Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 25/08), sredstva za sofinanciranje plačil staršev zagotavljajo
iz državnega proračuna, prenehajo veljati določila 1., 2. in 3.
točke sklepa št. 01101-9/2007-3.
3.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 9. 2008 dalje.
Št. 01101-5/2008-7
Šempeter pri Gorici, dne 4. julija 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

3152.

Sklep o počitniški odsotnosti iz vrtca

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB, 25/08), Pravilnika o plačilih staršev za programe v

SKLEP
1.
Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter Vrtojba, vključenim v Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri
Gorici – Vrtec, je omogočena počitniška odsotnost iz vrtca,
ki velja za najmanj 5 strnjenih delovnih dni in največ 31 koledarskih dni v obdobju med 1. 6. in 30. 9. Počitniška odsotnost
mora biti vrtcu najavljena do 20. maja oziroma 20. junija tekočega leta ali izjemoma 15 dni prej z utemeljeno pisno vlogo.
Določena je subvencija občine v višini 50% plačila staršev od
prilagojene cene. Prilagojeno ceno se določi tako, da se od
veljavne ekonomske cene odšteje stroške regresa za prehrano
in prihod na delo za čas koriščenja letnega dopusta delavcev
vrtca, funkcionalne stroške dejavnosti ter stroške neporabljene
prehrane otrok. V poletnih mesecih se naj vzgojna sredstva in
pripomočki ne nabavljajo.
2.
S tem sklepom preneha veljati 4. točka Sklepa o določitvi
rezervacij, fleksibilnega normativa, subvencij za počitniške,
zdravstvene in izredne odsotnosti iz vrtca ter izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici
– Vrtec št. 01101-6/2007-8.
3.
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 6. 2008 dalje.
Št. 01101-5/2008-8
Šempeter pri Gorici, dne 4. julija 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

3153.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 14. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list
RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 18. seji dne 3. julija 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 3139/4 in
3139/5 k. o. Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2.
Lastninska pravica na parcelah iz 1. člena tega sklepa
preneha imeti značaj javnega dobra in ostane lastnina Občine
Šempeter - Vrtojba.
3.
Zgoraj navedeni parceli se nato odtujita oziroma zamenjata zaradi ureditev in uskladitve dejanskega stanja na terenu.

Uradni list Republike Slovenije
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01101-5/2008-18
Šempeter pri Gorici, dne 4. julija 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

ŽUŽEMBERK
3154.

Pravilnik za vrednotenje programov
invalidskih in humanitarnih, turističnih,
kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v
Občini Žužemberk

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS
– UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 9. člena Statuta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07)
je Občinski svet Občine Žužemberk na 13. redni seji dne 26. 6.
2008 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje programov invalidskih
in humanitarnih, turističnih, kmetijskih,
upokojenskih in ostalih društev
v Občini Žužemberk
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje letnih programov invalidskih, humanitarnih, turističnih,
kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev iz občinskega
proračuna, po tem pravilniku in pogojih in merilih za vrednotenje
in izbor letnih programov teh izvajalcev v Občini Žužemberk.
2. člen
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost društev,
– izvajanje letnih programov društev,
– izobraževanje strokovnega kadra v društvih,
– izgradnjo, obnovo in vzdrževanje objektov in opreme.
3. člen
Izvajalci letnega programa po tem pravilniku v Občini
Žužemberk so:
– invalidskih in humanitarnih društev,
– kmetijska društva,
– turistična društva,
– društva upokojencev in
– ostala društva.
4. člen
Izvajalci letnih programov morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da svoje programe izvajajo na območju Občine Žužemberk,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, da
imajo svoj sedež v Občini Žužemberk (pogoj, da imajo svoj
sedež v Občini Žužemberk, ne velja za veteranske organizacije
ZZB NOB in ZSČ ter invalidska in humanitarna društva, katerih
člani so tudi občanke in občani iz Občine Žužemberk),
– da imajo zagotovljene materialne, organizacijske, in prostorske pogoje ter kader za uresničitev načrtovanih programov,
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– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,
– da izvajajo svoje programe najmanj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto pošljejo vabilo na zbor
članov društva ter ob prijavi na javni razpis tudi zapisnik zbora
članov društva s poročili ter podatke iz bilance stanja in izkaza
poslovnega izida,
– da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi
statuta predložijo tudi kopijo sprememb,
– da vodijo evidenco o izvedenih aktivnostih, z navedbo
kraja, časa in števila udeležencev za vsako izvedeno aktivnost,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

I. POSTOPEK IZBORA IZVAJACEV
5. člen
Višina sredstev izvajalcem letnih programov iz 3. člena
tega pravilnika se določi s sprejetjem občinskega proračuna
za tekoče leto.
Programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu
z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Za vse postopke
javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih in Zakona o
splošnem upravnem postopku.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina
Žužemberk vsako leto objavi v Dolenjskem listu ali občinskem
glasilu samo obvestilo o javnem razpisu, na spletni strani
Občine Žužemberk pa objavi celotno vsebino javnega razpisa
skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis mora trajati najmanj
15 in največ 30 dni. Rezultate javnega razpisa objavi občina na
spletni strani občine in v občinskem glasilu.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe in navedbo višino sredstev za posamezni
program iz sprejetega letnega programa, ki so predmet javnega
razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva
izplačana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
7. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
8. člen
Vloga je popolna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega
razpisa,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse
sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna
dokumentacija,
– če je predložena v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa in ima na zadnji strani ovojnice navedene podatke
o nazivu in sedežu prijavitelja,
– če jo je vložila upravičena oseba.
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9. člen
Postopek odpiranja ponudb vodi tri ali pet članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog se izvede v
roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno.
Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska
uprava.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo
po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka
za njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
10. člen
Vloga, ki ni oddana v skladu z določbami iz prve, tretje in
četrte alineje 8. člena tega pravilnika ter ni oddana na predpisanih obrazcih, občinska uprava zavrže s sklepom.
Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku osem (8) dni od prevzema pisnega poziva za
dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v
zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Žužemberk, v roku osmih (8)
dni od vročitve sklepa. Pritožba mora biti obrazložena.
Na odločitev župana ni možna pritožba, prijavitelj lahko
v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim
sodiščem.
11. člen
Župan s sklepom imenuje pet člansko komisijo za izbor in
oceno prijavljenih programov. Mandat članov komisije je vezan
na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred
iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
Člana komisije predlagajo prijavitelji programov na osnovi poziva občinske uprave, predlagani kandidat pa ne sme
biti predsednik ali podpredsednik ali član upravnega odbora
društva. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi
občinska uprava.
12. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika
in razpisne dokumentacije.
Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranju
posameznega programa za vse izvajalce letnih programov,
ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o
izbiri izvajalcev letnih programov v Občini Žužemberk. Poročilo podpišejo predsednik in člani komisije. Poročilo predložijo
direktorju občinske uprave, ki na podlagi poročila izda sklep o
izbiri izvajalcev.
13. člen
Občinska uprava na podlagi sklepa direktorja občinske
uprave in v skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo v
upravnem postopku s katero:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih
finančnih sredstev za posamezne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu in
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna pritožba na župana Občine Žužemberk v roku 15 dni od njene
vročitve. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno
ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
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14. člen
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči
župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je dokončna. Izbrani izvajalec lahko v nadaljevanju postopka sprožiti
upravni spor pred pristojnim sodiščem.
15. člen
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo
o sofinanciranju programov za tekoče leto, ki mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna lokalne
skupnosti za posamezni program,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen
V roku 8 (osmih) dni od vročitve pisnega poziva za podpis
pogodbe, je izvajalec dolžan vrniti podpisano pogodbo občinski
upravi. V primeru, da tega ne stori v zahtevanem roku se šteje,
kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju letnega
programa in da umika svojo prijavo na javni razpis.
II. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM
POGODB
17. člen
Izvajalci letnih programov v Občini Žužemberk iz tega
pravilnika so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano
pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila
odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
Občina Žužemberk in nadzorni odbor občine lahko pri
izvajalcu letnega programa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje
letnega programa izbranega izvajalca.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali
neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Žužemberk takoj ustavi, že prejeta sredstva
pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko
predpisanimi zamudnimi obrestmi.
18. člen
Izvajalec letnega programa, pri katerem se ugotovi kršitve
določb iz 17. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne
more prijaviti na javni razpis Občine Žužemberk za sofinanciranje letnega programa.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni
razpis Občine Žužemberk za sofinanciranje letnega programa
tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na
javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
III. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH
PROGRAMOV
19. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov izvajalcev v Občini Žužemberk so kot priloga k temu pravilniku.
Vrednost posameznega programa se na osnovi meril za
vrednotenje letnih programov, določi v točkah. Vrednost točke
se določi in izračuna v sorazmernem deležu glede na skupno
število točk doseženih znotraj posameznega programa in glede
na sprejeto višino namenskih sredstev za ta program, ki ga za
vsako proračunsko obdobje posebej sprejme Občinski svet
Občine Žužemberk.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Pobudo za spremembo in dopolnitev Pravilnika za vrednotenje programov društev v Občini Žužemberk lahko poda
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zainteresirana javnost, društva, člani občinskega sveta ali župan. Pobudo najprej obravnava komisija iz 11. člena tega pravilnika, ki pripravi predlog sprememb in dopolnitev tega pravilnika. Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo in
uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na
področju humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko
obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne
potrebe občanov, društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov, njihovih združenj in zvez (Uradni list RS, št. 63/00).
22. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-21/2008-1
Žužemberk, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

3155.

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) in 43. člena Odloka o
odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode
na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 63/07) je
Občinski svet Občine Žužemberk na 13. seji dne 26. 6. 2008
sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK
o javni kanalizaciji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (v nadaljnjem
besedilu: tehnični pravilnik) se podrobneje urejajo tehnični normativi in postopki pri odvajanju in čiščenju odpadne vode na
območju Občine Žužemberk.
2. člen
Tehnični pravilnik so dolžni upoštevati vsi sodelujoči pri
projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju in v upravnem
postopku in je obvezen za izvajalca javne službe in uporabnike
javne kanalizacije.
3. člen
Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in
jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko
omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske
vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom
prekritih javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije
so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na
javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice in male
čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti
javne kanalizacije.
Naprave in objekti javne kanalizacije so:
– kanalizacijsko omrežje z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visoke vode,
– zadrževalni bazeni padavinske vode,
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– črpališča odpadnih vod,
– čistilne naprave za čiščenje odpadne vode,
– drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno in
nemoteno odvajanje in čiščenje odpadne vode.
Javna kanalizacija so medsebojno funkcionalno povezane naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje
odpadne vode uporabnikov.
4. člen
Interna kanalizacija so naprave in objekti, ki so namenjeni
za odvajanje in čiščenje odpadne vode samo enega uporabnika in je priključena na javno kanalizacijo.
Za interno kanalizacijo se štejejo:
– vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
– naprave za akumulacijo, prečrpavanje in nevtralizacijo
odpadne vode,
– priključek stavbe,
– kontrolni jašek na priključku stavbe,
– čistilna naprava za predčiščenje.
5. člen
Interna kanalizacija je praviloma priključena na javno
kanalizacijo po priključnem kanalu v najbližji revizijski jašek.
V predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko omrežje za
zbiranja odpadne in padavinske vode, mora biti interna kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode odvajajo po
ločenem priključnem kanalu.
6. člen
Glede na vrsto komunalne rabe se delijo kanalizacijski
sistemi na:
– javne kanalizacijske sisteme,
– interne kanalizacijske sisteme.
Glede na namen odvajanje odpadne vode je lahko javni
kanalizacijski sistem:
– mešan – če po kanalizacijskem sistemu odvajamo odpadno in padavinsko vodo skupaj (načeloma se morajo strešne
vode ponikati oziroma se odvajajo direktno v vodotok, kjer je
le mogoče),
– ločen – če v en kanalizacijski sistem odvajamo padavinsko vodo, v drugega pa odpadno vodo.
7. člen
Kanalizacijsko omrežje in naprave se po svojem namenu
in funkciji delijo na sekundarne, primarne in magistralne.
a) Sekundarno omrežje in naprave so:
– kanalizacija mešanega ali ločenega omrežja za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in na območjih
manjših naselij),
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode
na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem
območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in na območjih manjših naselij).
b) Primarno omrežje in naprave so:
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območjih
v ureditvenem območju naselja,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda
iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem območju naselja,
– naprave za čiščenje odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem območju
naselja.
c) Magistralno omrežje in naprave zajemajo omrežje in
naprave, ki so regijskega ali medregijskega pomena, in sicer:
– kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske
vode,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode
na magistralnem omrežju,
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– čistilne naprave, s katerimi se zaključuje magistralno
omrežje.
8. člen
Drugi izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– Kanal je cevovod za odvajanje odpadne vode, ki je
položen v zemljo in deluje po težnostnem načelu.
– Priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod
in je del interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka
od mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška
ni možno postaviti.
– Kontrolni jašek je jašek na priključnem kanalu za meritve in odvzem vzorcev.
– Revizijski jašek je jašek na interni ali javni kanalizaciji
za opravljanje nadzora vzdrževalnih del.
– Podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku za
premostitev višinske razlike v kanalu ali na priključku.
– Kaskada je prelivna stopnica v kanalu.
– Zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinske
vode.
– Razbremenilnik visokih voda je jašek za regulacijo vtoka
padavinske vode v javno kanalizacijo.
– Peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadne vode.
– Črpališče je objekt za prečrpavanje odpadne vode.
– Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne
odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST DIN
4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995.
– Nepretočna greznica je nepropusten zbirnik komunalne
odpadne vode, iz katerega se vsa komunalna odpadna voda in
izločeno blato odvaža v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo.
– Čistilna naprava je objekt za primarno, sekundarno in
terciarno čiščenje odpadne vode.
– Čistilna naprava za predčiščenje je naprava v lasti
uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da se iz odpadnih voda
popolnoma ali delno izločijo tiste škodljive snovi, ki bi poslabšale lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji in je nameščena
praviloma pred priključkom na javno kanalizacijo.
9. člen
Kanalizacijsko omrežje mora biti projektirano in zgrajeno
tako, da zagotavlja optimalen odvod odpadne in padavinske
vode ob minimalnih stroških izgradnje, vzdrževanja in obratovanja.
Cilji projektiranja, gradnje in rekonstrukcije so:
– zaščita odvodnika in čistilne naprave pred hidravlično
preobremenitvijo in negativnimi okoljevarstvenimi efekti,
– zaščita podtalnice,
– skrb za lokalno varovanje vodonosnikov,
– zagotovitev primerne zmogljivosti kanala,
– skrb za varne delovne pogoje,
– skrb za trajnost sistema,
– zadovoljivo delovanje in vzdrževanje,
– dostopno in varno kontroliranje, čiščenje in vzdrževanje
kanalov, objektov in naprav s strojno opremo brez povzročitve
škode,
– statična in dinamična nosilnost kanala,
– sprememba hidravličnih lastnosti (prevodnosti),
– obratovanje brez zamašitev,
– omejitev pogostosti preplavitve na predpisano vrednost,
– varovanje javnega zdravja in življenj,
– da preobremenitev ne bi prekoračevala predpisanih
vrednosti,
– varovanja zdravja in življenj obratovalnega osebja,
– varovanje vodotokov pred onesnaževanjem v okviru
predpisanih omejitev,
– kanalizacija ne ogroža obstoječih objektov, ki mejijo na
oskrbovalne naprave,
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– doseganje zahtevane življenjske dobe in ohranitev funkcionalnega stanja naprav,
– vodotesnost kanalizacije za odpadno vodo, ustrezno
zahtevam preizkušanja,
– preprečitev nastajanja smradu in strupenih snovi.
Izbira vrste sistema za odvajanje odpadne in padavinske
vode je v pretežni meri odvisna od:
– vrste sistema, ki že obstaja,
– kapacitete in kvalitete odvodnika,
– vrste dotokov v sistem,
– potrebe po čiščenju,
– topografije,
– obstoječih čistilnih naprav,
– drugih lokalnih pogojev.
Vplivi sistemov za odvod vode v vodotoke morajo izpolnjevati zahteve predpisov iz varstva okolja.
Pozornost je treba posvetiti topografskim značilnostim
terena in geološki sestavi tal. Kjer so geološke karte pomanjkljive, je treba izvesti raziskave. Z geotehničnimi raziskavami
je treba pridobiti natančne podatke o:
– obtežbah kanalov in objektov na njih,
– nevarnosti drsin,
– posedanju,
– gibanju finih delcev (izpiranju),
– nabrekanju v glinenih slojih,
– toku in gladini podtalnice,
– možnostih napajanja vodonosnika,
– obremenitvah bližnjih objektov in cest,
– poprejšnji uporabi zemljišča (vključujoč rudarstvo),
– možnost gradnje z alternativnimi vrstami gradnje,
– možnostih uporabe vrste cevi,
– možnostih uporabe posteljice cevi,
– agresivni zemljini ali podtalnici.
Pri presoji, ali so zahteve sistema za odvod vode izpolnjene, je treba upoštevati vse razpoložljive podatke o:
– poplavah,
– zamašitvah,
– porušitvah kanalov,
– boleznih, poškodbah, smrtnih primerih vzdrževalnega
osebja,
– boleznih, poškodbah, smrtnih primerih drugih oseb,
– poškodbah kanalov,
– upoštevanju pogojev na vtokih in izpustih v sistem za
odvod vode in iz njega,
– pregledih kanalov s TV kamero,
– pritožbah o širjenju smradu,
– hidravličnih preverbah,
– delovanju mehanskih in električnih naprav,
– rezultatih tlačnih preizkusov,
– preobremenitvah in
– delovanju in stanju regulacijskih naprav.
Če postavljene zahteve iz tega člena niso izpolnjene, je
potrebno izvesti ukrepe za izboljšanje stanja.
Načrti in karte katastra kanalizacijskega sistema so osnova za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo kanalizacijskega sistema.
II. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE
10. člen
Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati
določila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljuje izvajalec
javne službe, državni standardi SIST in Evropski standardi EN
1610. Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takšne rešitve, da je na vsakem mestu možen dostop
z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja
javne kanalizacije in kanalizacijskih naprav.
11. člen
Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo cevi, ki:
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– zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim,
kemijskim, biološkim in drugim vplivom,
– so izdelani vključno s tesnili iz materialov, ki v stiku
z odpadno vodo ne smejo spreminjati kakovosti vode glede
fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti,
– ki zagotavljajo stabilnost in funkcionalnost cevovoda
minimalno 50 let,
– so v skladu z projektno dokumentacijo,
– so standardnih dimenzij (DN), kar pomeni nazivni notranji premer glede na notranji premer cevovoda,
– so izdelane v skladu z določili, ki jih ureja Zakon o gradbenih proizvodih in
– zagotavljajo izdelavo kanalizacije v skladu z SIST EN
1610.
12. člen
Najmanjši dovoljeni notranji profil kanala javne kanalizacije je 200 Φ mm, najmanjši dovoljeni notranji profil priključka
je Φ150 mm.
13. člen
Najmanjši dovoljeni naklon kanala javne kanalizacije se
določi tako, da hitrost v kanalu pri srednjem dnevnem pretoku
ni manjša od 0,5 m/s.
14. člen
Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na
peščeno posteljico debeline 10 cm, kadar pa je naklon kanala
do 0,5%, pa na betonsko podlago.
15. člen
Cevi za kanal javne kanalizacije ali spojni kanal se morajo
zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je kanal
zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. V
primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je
potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na
podlagi statičnega izračuna.
16. člen
Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menjajo smer,
naklon ali prečni profil kanala in na mestih združitve dveh ali
več kanalov.
Maksimalne razdalje med revizijskimi jaški so načeloma:
za kanale DN 150 do DN 250
40,0 m
za kanale DN 250 do DN 500
60,0 m
za kanale DN 500 do DN 800
80,0 m
za kanale nad DN 800 		
100,0 m.
17. člen
V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in
iztočnega kanala večja od 1 m, je treba predvideti podslapje.
Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega
jaška s T-kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90°.
Jašek z vgrajenim podslapjem naj bo premera minimalno
1000 mm. Izvede se iz enakega materiala ali iz materiala z
boljšimi lastnostmi, kot je osnovni kanal.
V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu velike,
je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. Z
umirjevalnimi elementi se zmanjša energija toka odpadne vode
na stene revizijskega jaška.
18. člen
Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole,
čiščenja in vzdrževanja s stroji.
Revizijski jaški naj bodo premera:
– do globine 3 m minimalno DN 800 mm,
– pri globini večji od 3 m minimalno DN 1000 mm.
Vstopne lestve iz nerjavečega jekla je treba vgraditi v
revizijske jaške, globine večje od 5 m.
Pri združevanju kanalov s premerom nad DN 400 mm morata kanala na vtočni strani oklepati kot, ki je enak ali manjši od
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45°, pri kanalih manjšega premera pa je izvedena priključitev
pod kotom v loku v koritnici.
19. člen
Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije
60x60 cm ali ø 60 cm. Nosilnost pokrova na jaških, zgrajenih na
voznih površinah, mora biti najmanj 15 t, na ostalih površinah
pa najmanj 5 t. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA s
črkami, velikosti min. 4 cm ter znakom Občine Žužemberk.
Pokrov na jašku, ki je zgrajen na poplavnem terenu, ne
sme biti perforiran.
Armirano betonski venec pokrova jaška javne kanalizacije
na prometnih površinah mora imeti atest.
20. člen
Na priključku za odvod padavinskih voda z utrjenih površin v javno kanalizacijo mora biti zgrajen peskolov ki mora
biti dimenzioniran tako, da je največja hitrost pretoka skozi
peskolov 0,2 m/s.
21. člen
Kjer obstaja možnost onesnaženja odpadnih voda z olji
ali maščobami (garaže, delavnice, pralne ploščadi, kuhinje itd.),
mora biti pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajen lovilec
olj oziroma maščob.
22. člen
Kjer obstaja možnost, da bi zaradi okvar ali drugih vzrokov lahko odtekla v javno kanalizacijo taka odpadna voda, ki bi
lahko povzročila okvaro javne kanalizacije ali porušila režim na
čistilni napravi, mora biti interna kanalizacija zgrajena tako, da je
možno odvod v javno kanalizacijo prekiniti oziroma zadržati.
23. člen
Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkušen na vodotesnost z zrakom oziroma z vodo od jaška do jaška. Jašek
se preizkuša na vodotesnost posebej. Preizkus vodotesnosti
opravljajo pooblaščene pravne in fizične osebe, ki o preizkusu
napravijo zapisnik v skladu z veljavnimi normativi.
24. člen
Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajočimi objekti
in drugimi podzemnimi instalacijami (merjeno od medsebojno
najbližjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne morejo biti
manjši od odmikov pogojevanih v naslednjih točkah.
V primerih križanja, ko je:
a) vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene še
naslednje zahteve:
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje
stene cevi kanalizacije, najmanj 3 m na vsako stran,
– v primeru možnosti kontrole drenirane vode sta ustji
zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, 0,8 m na vsako stran,
– v izjemnih primerih je vodovod lahko zaščiten tudi drugače (PVC folija, glinen naboj), po dogovoru z upravljavcem,
– vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;
b) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoprepustnega zemljišča, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje
stene kanalizacije, najmanj 3 m na vsako stran,
– vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;
c) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoneprepustnega zemljišča,
– vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi (posteljici
in zasipa obeh vodov niso neprepustni, zato se v primeru
puščanja kanalizacije odpadna voda lahko dvigne v območje
vodovoda),
– v tem primeru vodovoda ni treba obvezno vgraditi v
zaščitno cev,
– vertikalni odmik je najmanj 0,6 m.
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25. člen

27. člen
Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v
primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa, polaganje kanala in zasip so odvisni od vrste vodotoka (širina, globina,
pretok itd.) ter od oblike in vrste terena brežin (strm, položen,
raščen, plazovit teren itd.).
Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrtovati
posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila soglasodajalcev,
proizvajalcev cevi in izkušnje podjetij, ki ta dela opravljajo.
28. člen
Pri podzemnem prečkanju železnice je potrebno poleg
pogojev, določenih v prejšnjih točkah izpolniti še naslednje
zahteve:
– prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi,
– ustji zaščitne cevi morata biti izven gradbenega telesa
železniškega tira,
– na obeh koncih zaščitne cevi morata biti izdelan revizijski jašek.

Minimalni odmik od dreves in okrasnega grmičevja
od dreves 			
2,0 m,
od okrasnega grmičevja
1,0 m.
Komunalni vod
Vodovod
Vodovod

Globina kom. voda v
Odmik
odvisnosti od kanala
Večja ali enaka (sanitarni
in mešani kanal)
3,0 m
Večja ali enaka
(padavinska
kanalizacija),
1,5 m
Večja ali enaka

Plinovodi, elektrokabli,
kabli javne razsvetljave ali
PTT napeljave
Toplovod
Večja ali enaka
Vodovod
Manjša (sanitarni in
mešani kanal)
Vodovod
Manjša (padavinska
kanalizacija)
Plinovodi, elektrokabli,
Manjša
kabli javne razsvetljave ali
PTT napeljave
Toplovod
Manjša

1,0 m
0,8 m
1,5 m
1,0 m
1,0 m
0,5 m

Horizontalni odmiki so, v posebnih primerih in v soglasju z
upravljalci posameznih komunalnih vodov, lahko tudi drugačni,
vendar ne manjši, kot jih določa standard PSIS prEN 805 v
točki 9.3.1, in sicer:
– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih
naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
– horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih
napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav
velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.
Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi
stabilnost prisotnih naprav in podzemnih napeljav.
26. člen
Nadzemno prečkanje se lahko izvede:
– s pomočjo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg
urbanističnih pogojev in statike upošteva tudi pogoje, določene
v drugih točkah tega pravilnika,
– s pomočjo cestne mostne konstrukcije ob upoštevanju
pogojev, določenih v drugih točkah tega pravilnika.
Kanal je lahko vidno obešen na mostno konstrukcijo,
lahko pa je vgrajen v kineti.
V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne
konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati način pritrditve
kanala in kompenzacijo dilatacij.

29. člen
Podzemno prečkanje cest se praviloma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je kanal vgrajen v globini, ki jo predpisuje
proizvajalec cevi.
Podzemno prečkanje avtocest se izvaja enako kot podzemno prečkanje železnic.
30. člen
Razbremenilniki so objekti na kanalski mreži in služijo za
odvod padavinske vode. Grajeni so z namenom, da v času močnejših padavin del padavinske vode odvajajo neposredno v odvodnik in s tem znižajo maksimalne pretoke v odvodnih kanalih.
Pri dimenzioniranju razbremenilnikov, ki so znotraj sistema kanalizacije, je treba upoštevati:
– pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode,
predvsem prvi močno onesnaženi val, je treba zadržati v sistemu in ga odvajati na čistilno napravo,
– predvideti je treba iztok padavinske vode v odvodnik na
razbremenilnih objektih,
– poleg izgradnje zadrževalnih bazenov je treba izkoristiti
tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže.

enot:

31. člen
Razbremenilniki so praviloma sestavljeni iz naslednjih

– dotočni kanal,
– razbremenilna komora s prelivno steno,
– dušilna komora z vgrajeno dušilko (dušilna zapornica,
težnostna dušilka ipd.),
– iztočni kanal iz dušilne komore,
– iztočni kanal za odvod prelite vode iz razbremenilne
komore v odvodnik.
V razbremenilne objekte se po potrebi vgrajuje naslednja
oprema:
– dušilke, zapornice, regulacijske prelivne stene ipd.,
– elektrostrojne inštalacije,
– merno regulacijska oprema z prenosom podatkov v
nadzorni center.
V primeru vgradnje določenih tipov navedene opreme
je treba objekt razbremenilnika oskrbeti z nizkonapetostnim
elektropriključkom z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata.
32. člen
Črpališča gradimo povsod tam, kjer vode ni mogoče odvajati gravitacijsko (težnostno) in je potrebno prečrpavanje za
dvig vode na višji nivo.
Potrebno je upoštevati naslednje pogoje:
– akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje
odpadne vode tudi pri minimalnem in maksimalnem dotoku,
čas akumuliranja med vklopoma črpalke je maksimalno 2 uri
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oziroma pri izračunu minimalne črpalne prostornine akumulacijskega bazena se mora upoštevati največje dovoljeno število
vklopov črpalk na uro glede na karakteristike črpalk,
– premer tlačnega voda mora biti minimalno DN 80, v
primeru uporabe sekalne črpalke lahko tudi manjši,
– minimalne potrebne hitrosti v tlačnih kanalih pri nominalni kapaciteti črpalke:
vertikalni vodi 			
1 m/s
horizontalni vodi 			
0,7 m/s
maksimalna hitrost v tlačnem vodu pri
delovanju obeh črpalk paralelno max
2 m/s,
– grablje ali sito je treba nameščati pri črpališčih z dotokom, večjim od 30 l/s,
– zmogljivost črpalk se določa na podlagi maksimalnega
dotoka v akumulacijski bazen,
črpališče z rezervnimi črpalkami mora biti krmiljeno tako,
da se rezervne črpalke izmenjujejo z aktivnimi (alternujoče),
– rotor črpalke brez predhodnega čiščenja oziroma sekanja večjih delcev mora omogočati prehod delcev velikosti:
1. za črpališča velikosti oskrbovanega območja do 100
PE min. 80 mm,
2. za črpališča velikosti oskrbovanega območja, večjega
od 100 PE min. 100 mm.
– oprema za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov mora
vključevati števec obratovalnih ur (ali števec števila vklopov) za
vsako črpalko oziroma napravo pri črpališčih.
Črpališče naj bo praviloma klasične vodnjaške oblike
(okroglo), ustreznega premera in mora biti dostopno s specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije. Gradnja nadzemnega
objekta je potrebna pri črpališčih z grabljami, sicer pa naj bo
le pokrito z nerjavečim pokrovom. Predvideno naj bo, da se
pokrov zaklepa. Objekt mora biti zaščiten z ograjo. Elektro
omarica z inštrumenti in opremo za kontrolo delovanja in napajanja objekta naj bo locirana v neposredni bližini črpalnega
bazena (maks. oddaljenost 15 m), postavljena na betonski
podstavek, izveden po predpisih oziroma zahtevah distributerja
električne energije.
Za velikost oskrbovanega območja večja od 100 PE je treba predvideti postavitev antene za prenos naslednjih podatkov
v nadzorni center pri črpališčih:
– signal vstopa v objekt,
– nivo,
– položajna signalizacija močnostnih in krmilnih elementov ter položaj loput in zapornic,
– signali napak na elektro in strojni opremi (prenapetostne
in pretokovne zaščite, termične zaščite, signali vdora vode v
motorje, signali delovanja momentnih zaščit, izpad faz, itd),
– obratovalni tok in delovne ure elektromotorjev,
– signal delovanja nivojskih zaščitnih stikal,
– meritev trenutnega pretoka in kumulativne vrednosti
pretoka.
Predvideti je treba možnost postavitve antene na drog
ali kak drug element za pritrditev oziroma kabelsko povezavo
na mesto daljinskega prenosa podatkov v center upravljanja.
Elektronapajanje, upravljanje in kontrola delovanja naprav so
izvedeni v prostostoječi ali stenski elektroomarici, locirani v
nadzemnem delu ali na betonskem podstavku ob črpališču
(zaščita IP 55). Zagotoviti je treba ukrepe, ki preprečujejo kondenz in zmrzovanje.
Pri črpališčih, kjer je oskrbovano območje manjše od 100
PE, se vgradi samo avtomatsko daljinsko alarmiranje.
33. člen
Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo terenske razmere in dejanske možnosti izvedbe. V primeru izvedbe tlačnega voda daljšega od 150 m je treba na dostopnem
mestu na polovici trase predvideti jašek s čistilnim kosom za
nujne primere čiščenja.
Globina vkopa tlačne cevi naj bo minimalno 0,8 m.
Zaradi ustavljanja in zaganjanja črpalk morajo biti s hidravličnim izračunom ugotovljena tlačna nihanja za vsak vod,
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daljši od 50 m, in predviden način varovanja tlačnega voda pred
vodnim udarom.
34. člen
Zadrževalni bazeni so objekti na kanalski mreži za odvod
padavinske vode. Grajeni so z namenom, da del padavinskega
odtoka začasno zadržijo. Z izgradnjo zadrževalnih bazenov se
praviloma doseže:
– zmanjšanje maksimalnega padavinskega odtoka in zato
potrebne manjše profile dovodnih kanalov,
– zadržanje in delno čiščenje prvega vala močno onesnažene padavinske vode.
Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov je potrebno:
– pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode,
predvsem pa prvi močno onesnaženi val, zadržati v sistemu in
ga odvajati na čistilno napravo,
– predvideti iztok padavinske vode v odvodnik na razbremenilnih objektih,
– poleg izgradnje zadrževalnih bazenov izkoristiti tudi
zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže.
Pri projektiranju bazena je potrebno upoštevati parametre
(količina zadržane vode, višina zajezitve, maksimalni iztok iz
bazena), ki jih določi upravljavec javnega kanalizacijskega
sistema.
Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov na lokalnih
kanalskih sistemih je potrebno navedena določila smiselno
upoštevati, bazene pa dimenzionirati na podlagi ustreznih tujih
predpisov (predvsem ATV 128).
Zadrževalni bazeni so praviloma sestavljeni iz naslednjih
enot:
– enote na dotoku v bazen (dotočni kanal, dotočna komora),
– akumulacija (pokrita/nepokrita, peskolov, korito za sušni
pretok, akumulacijski prostor, prelivna stena, potopljene stene
in drugo),
– enote na iztoku iz bazena (iztočni kanal, kanal za prelito
vodo z iztokom v odvodnik in drugo).
V bazene je po potrebi treba vgraditi naslednjo opremo:
– čistilni elementi (avtomatske grablje, naprava za kompaktiranje odpadkov s kontejnerjem, prekucniki za izpiranje dna
akumulacije, črpalke in mešala za usedline ter drugo),
– regulacijski elementi (senzorji za merjenje pretoka in
nivoja, dušilke, zapornice in drugo),
– kontrola delovanja naprav – brezžični ali kabelski sistem
zveze s prenosom podatkov v nadzorni center vzdrževalne
službe (postavitev antene na lokaciji objektov, v prostoru upravljanja pa potrebna oprema, vgrajena v elektroomari).
Vgraditi je potrebno tudi nekatere inštalacije:
– tlačni sistem za izpiranje sten bazena, vodovodni priključek iz javnega vodovoda ali drug ustrezni sistem,
– nizkonapetostni elektro priključek iz omrežja z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata,
– pri pokritih akumulacijah sistem za prisilno prezračevanje s čiščenjem zraka akumulacijskega prostora.
35. člen
Če se kanalska mreža sama po sebi ne izpira dovolj
(hitrosti pri srednjem dnevnem pretoku so manjše od 0,4 m/s),
je na neprehodnih kanalih potrebno izvesti dodatne ukrepe za
samoizpiranje – jašek s prekucnikom. Delovanje prekucnika
mora omogočiti, da v kanalu pride večkrat na dan do kratkotrajnih čistilnih pretokov s hitrostjo višjo od 0,7 m/s.
Objekt, v katerega je postavljen prekucnik, je praviloma
zgrajen iz armiranega betona oziroma iz drugega ustreznega
materiala. Prenesti mora vse predvidene obtežbe (zemeljski
pritisk, prometna obtežba, hidrostatični pritisk in drugo) in mora
biti vodotesen. Imeti mora vstopno odprtino, pokrito s primernim pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti vtoku v
kanal, ki se izpira.
V objekt se namesti posoda – prekucnik. Velikost in geometrijske karakteristike prekucnika, ki mora akumulirati ustrezno količino vode, pogojujejo dimenzije objekta.
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Prekucnik je posoda iz nerjaveče debelejše pločevine, ki
se permanentno polni in prazni. Predvidoma se polni z vodo
iz vodovoda, kjer to ni mogoče, pa z odpadno vodo. Princip
delovanja je zasnovan na spremembi težišča polne posode
glede na težišče prazne. Pri polni posodi se skupno težišče
posode in akumulirane vode postavi v točko, v kateri je omogočena prevrnitev posode. Močan vodni tok izplakne usedline
v kanalu. Tečaji prekucnika morajo biti iz primernega materiala,
ki v odpadni vodi ne oksidira.
36. člen
Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje povsod
tam, kjer je treba preprečiti vnašanje peska in drugih hitro
usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na vtoku v
objekte (črpališča, razbremenilniki, deževni bazeni, čistilne naprave) na mešanem ali padavinskem sistemu kanalizacije kot
samostojne enote ali v kombinaciji z izločevalniki lahkih tekočin
ali maščob. Dimenzionirajo se tako, da izločajo hitro usedljive
snovi pri največjem dovoljenem pretoku. Biti morajo dostopni
za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja
usedlin. Peskolovi, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki,
morajo imeti ustrezen certifikat.
Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo v mešano in ločeno
kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne
vode izločiti lahke tekočine s specifično težo, manjšo od 0,95
kg/l, ki jih po predpisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijo in v
padavinsko kanalizacijsko omrežje pred izpustom v vodonosnik,
če se odvaja padavinska voda s površin, kjer obstaja možnost
razlitja lahkih tekočin. Izdelani in dimenzionirani morajo biti v
skladu s standardom SIST EN 858. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja izločenih
lahkih tekočin. Če so vgrajeni v interno kanalizacijo in jih vzdržuje
ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora biti
omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne službe. Lovilci
lahkih tekočin, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo
imeti ustrezen certifikat. Gradnja lovilcev olj je obvezna:
– na varstvenih pasovih vodnih virov in na območjih, ki
ležijo na vplivnih območjih vodarn, v primeru, ko se padavinska
voda odvaja v ponikovalnico,
– v garažah in na pralnih ploščadih,
– na parkiriščih za tovorna vozila in avtobuse.
Lovilci maščob se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne
vode izločiti maščobe, ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v
kanalizacijo. Izdelani in dimenzionirani morajo biti po veljavnih
standardih. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti
predviden način odstranjevanja izločenih maščob. Vzdrževanje
ter skrb za odstranjevanje izločenih maščob ima uporabnik,
mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne službe. Lovilci maščob, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki,
morajo imeti spričevalo o ustreznosti. Vgradnja lovilcev maščob
je obvezna v gostinskih lokalih.
Izvedba merilnega mesta, parametri onesnaženosti ter
obseg in metode izvajanja meritev morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo.
37. člen
V kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah uporabljamo naslednje osnovne načine merjenja pretoka odpadne
vode:
– odprt sistem, kjer voda odteka gravitacijsko je pretok
funkcija globine vode, nagiba ter omočenega preseka v merilnem kanalu: Q = f (h, s, A);
– zaprt sitem, kjer odpadno vodo črpamo po ceveh je pretok funkcija hitrosti vodnega toka in preseka cevi Q = f (v, A).
Merjenje odtoka se lahko izvaja s sledili.
Pretok izračunamo iz znane množine dodanega sledila.
Za meritev s sledili mora uporabnik pripraviti poseben načrt
izvajanja meritve. Merjenje pretoka s sledili se izvaja le v posebnih primerih (kalibracija merilnih korit, meritev dotoka na
čistilne naprave).
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Merjenja pretoka odpadne vode se morajo izvajati v skladu s standardi in tehničnimi predpisi.
38. člen
Čistilna naprava (v nadaljnjem besedilu: ČN) za prečiščevanje odpadne vode mora zadostiti naslednjim zahtevam:
– upoštevani morajo biti veljavni predpisi in standardi za
to področje,
– ne sme biti preobremenjena,
– ne sme predstavljati nevarnost za zdravje in življenje
ljudi,
– naprava ne sme povzročati prekomernenega smradu,
hrupa in emisij,
– nevarnosti za osebje na objektih in napravah morajo biti
zmanjšane na najmanjšo možno mero,
– projektirana uporabna doba objektov in naprav je 30 let
za gradbene objekte in 10 let za elektrostrojno opremo,
– dosežena mora biti predpisana vodotesnost bazenov in
drugih podobnih objektov,
– načrtovani morajo biti pogoji za učinkovito vzdrževanje,
– možno mora biti povečanje oziroma spreminjanje procesov na objektih in napravah,
– dosežena mora biti s projektom predvidena zanesljivost
procesa, možnost slabega delovanja mora biti zmanjšana na
minimum,
– poraba energije mora biti zmanjšana na najmanjšo
možno mero.
V projektu mora biti predvideno varno in ekonomično odstranjevanje zgoščin, trdnih odpadkov in odvečnega blata.
Pri zasnovi ČN se mora upoštevati naslednje podatke:
– podatki o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna
tudi prisotnost agresivnih in korozivnih snovi,
– podatke o klimatskih razmerah in značilnostih lokacije,
kot so temperatura, vlažnost, vetrovi ipd.,
– zahteve, ki se nanašajo na hrup, smrad, prah, pene,
vibracije, elektromagnetna sevanja ipd.,
– posebne zahteve, ki se nanašajo na zasnovo ČN in so
praviloma določene v razpisni dokumentaciji oziroma v projektni nalogi za objekte in naprave na ČN,
– posebne zahteve, ki se nanašajo na vzdrževanje.
39. člen
Pri projektiranju ČN je treba upoštevati več osnovnih
zahtev:
– vse ČN se načrtujejo in gradijo tako, da omogočajo
predpisane učinke glede odstranjevanja ogljikovih, dušikovih in
fosforjevih spojin, varno in ekonomično odstranjevanje odvečnega blata in drugih odpadkov v skladu s predpisi,
– za ČN s kapaciteto nad 5000 PE je treba pravilnost
dimenzioniranja dokazati z računalniško simulacijo,
– vse naprave, ki se lahko pokvarijo, morajo biti instalirane
tako, da je dosežena zadostna varnost obratovanja in čiščenja,
tudi če ne delujejo vedno z največjim izkoristkom oziroma če je
del vgrajenih naprav pokvarjen,
– kjer je možno in smiselno, je treba predvideti obtoke v
primeru rekonstrukcije in vzdrževanja,
– v primerih, ko je oskrba z energijo lahko pogosto motena, je treba predvideti ustrezno rezervno napajanje elementov
in naprav,
– proces na ČN mora biti zasnovan tako, da se po končani motnji vzpostavi normalno operativno stanje v najkrajšem
možnem času,
– ČN mora biti zasnovana tako, da je možno vzorčenje
odpadne vode na dotoku in na iztoku iz naprave oziroma iz kateregakoli elementa ČN na mestih, ki so pomembna za kontrolo
procesa in emisij,
– vse informacije o kvaliteti in kvantiteti snovi in elementov
na ČN, ki so pomembne za efektivno delovanje ČN, morajo
biti dostopne (pretoki, nivoji, tlaki, temperature, koncentracija
snovi, pH vrednost),
– omogočeno mora biti varno in preprosto čiščenje, vzdrževanje in popravila objektov in naprav na ČN.
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40. člen
Konstrukcijske zahteve za objekte so:
– konstrukcija objektov na ČN mora delovati skupaj z
vgrajenimi napravami kot funkcionalna celota,
– natančnost pri dimenzioniranju mora biti takšna, da
omogoči pravilno inštalacijo in operativnost vgrajenih naprav,
– dosežena mora biti zanesljivost za prenašanje obremenitev (npr. tlak, statične in dinamične obtežbe) v času delovanja
in servisiranja naprave,
– dosežena mora biti odpornost proti kemičnim in biološkim obremenitvam snovi iz vode, blata, atmosfere, plinov ter
proti temperaturi oziroma temperaturnim spremembam,
– dosežena mora biti varnost proti vzgonu, ko so objekti
prazni,
– dosežena mora biti vodotesnost.
Posebne pozornosti morajo biti deležni elementi:
– prehodi med objekti in napravami,
– zveze med strojnimi in elektro elementi in napravami,
– dostopi k objektom in napravam,
– ventilacija in temperatura v objektih,
– oskrba z vodo,
– možnost za hitro praznjenje objektov,
– naprave za dvigovanje,
– skladišča za delovna sredstva in za nevarne snovi,
– bazeni,
– korozijska odpornost betonskih objektov.
Pri zasnovi, delovanju, vzdrževanju in pri rekonstrukciji
morajo biti posebno pozorno rešeni naslednji elementi:
– podatki, ki so pomembni za statično in strojno dimenzioniranje elementov in naprav, kot so npr. obtežba, nosilnost,
torzija, uporabnost, staranje itd.,
– poti, stopnice in podesti,
– grablje in sito s kompaktorjem,
– pokrovi, montažne odprtine, odprtine za čiščenje,
– premikajoči deli (kolesa ipd.),
– črpalke in kanali,
– vpihovala in kompresorji,
– merilna in kontrolna oprema,
– elektrooprema,
– zaščita materialov proti koroziji,
– kakovosti varjenja.
Pri zasnovi, gradnji in delovanju ČN je treba določiti in
zasledovati:
– vplive na okolje,
– varnost objektov in naprav oziroma posameznih elementov,
– delovanje in vzdrževanje,
– rezervne dele in posebna orodja.
41. člen
Zmogljivost sistemov za odvod vode je potrebno preizkušati in presojati med gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi, po
zaključku posamezne gradbene faze, pa tudi med celotnim
obdobjem uporabe.
Preskusi in presoje obsegajo:
– preizkus tesnosti z vodo po standardu SIST EN 1610,
– preizkus tesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610,
– preizkus infiltracije,
– preizkus s pregledom pohodnih kanalov,
– pregled s TV kamero,
– določitev sušnega odtoka,
– nadzor dotokov v sistem,
– nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na
izpustnih mestih v odvodnik,
– nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov (mešanic plinov z zrakom) v sistemu,
– nadzor nad dotokom na ČN.
Izbira vrste preizkusov in presoj je odvisna od tega, ali gre
za nov ali že obstoječ sistem za odvod vode.
Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik,
ki ga podpišeta nadzorni organ in vodja gradbišča. Zapisnik o
uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.
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42. člen
Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 (Preizkušanje kanalov) standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033.
Pri tlačnem preizkusu po SIST EN 1610 z zrakom se
uporablja preizkusni postopek LC.
43. člen
Investitor gradnje kanalizacije, ki ima značaj javne kanalizacije, mora le-to predati v lastništvo občini. Občina preda to
kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne službe. Ob primopredaji, o kateri se sestavi zapisnik, mora investitor izročiti občini
oziroma izvajalcu javne službe naslednjo dokumentacijo:
– projekt z gradbenim dovoljenjem,
– projekt izvedenih del, izdelan po določbah pravilnika o
katastru kanalizacijskega sistema (vsebovati mora podatke, ki
so vsebovani v katastru izvajalca javne službe),
– zapisnik o preizkusu vodotesnosti,
– uporabno dovoljenje,
– evidence, knjigovodske in blagajniške podatke, listine
o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in druge poslovne
zadeve.
– Posnetek s TV kamero, ki je skladen s sistemom GIS in
dokumentnim sistemov upravljalca javne kanalizacije.
Na podlagi zapisnika o prevzemu kanalizacije izvajalec
javne službe le-to vnese v kataster kanalizacijskega sistema,
občina pa v svoja osnovna sredstva.
44. člen
V primeru, da gre za prevzem v upravljanje javne kanalizacije, ki jo je do tedaj upravljala krajevna skupnost, vaški
odbor ali druge pravne ali fizične osebe, ki ni bil organiziran
po veljavnih predpisih v smislu ustrezne lokalne javne službe
za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode, so dovoljena odstopanja od zahtev. V tem primeru mora imeti javna
kanalizacija, ki se predaja, vsaj:
– izdelan grafični prikaz javne kanalizacije v merilu najmanj 1:5000,
– izdelano hidravlično in sanitarno-tehnično analizo obstoječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoročnih sanacijske ukrepe in oceno potrebnih vlaganj (sanacijski program),
– izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju javne
kanalizacije v smislu zadovoljevanja zahtev odloka o odvajanju
in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode ter drugih
veljavnih standardov in normativov za kanalizacijska omrežja za
odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode,
– izdelano strokovno mnenje o vključevanju javne kanalizacije v kratkoročni koncept odvajanja in čiščenja odpadne
komunalne in padavinske vode,
– knjigovodske podatke za posamezne vrste objektov, če
pa teh ni, je potrebno pridobiti ustrezne vrednostne podatke s
pomočjo pooblaščenega cenilca,
– uporabno dovoljenje.
45. člen
Investitor objekta, predvidenega za priključitev na javno
kanalizacijo, si mora k lokaciji in gradnji objekta pridobiti soglasje izvajalca javne službe.
Kadar na podlagi lokacijske informacije ni mogoče opredeliti vseh pogojev priključitve objekta na javno kanalizacijo, se
izda posebno soglasje h gradnji objekta oziroma priključka.
S soglasjem se opredelijo pogoji za izgradnjo interne
kanalizacije in priključitev na javno kanalizacijo.
46. člen
Investitor predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasje k prostorskim izvedbenim aktom:
– situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju odvajanja in čiščenja,
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– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne bodo mogle mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene
gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena
gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih
virov;
b) za pridobitev projektnih pogojev je potrebno predložiti:
– lokacijsko informacijo pristojne občine za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljišču ali objektih,
– opis nameravanega posega,
– splošni opis,
– podatke o parcelah, na katerih se bo izvajal poseg,
– podloge za izdelavo idejne zasnove,
– prostorsko, plansko in izvedbeno dokumentacijo,
– opis nameravanih posegov,
– faznost realizacije;
c) za soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– splošni in urbanistični del projekta,
– tehnični del,
– načrti arhitekture,
– načrti gradbenih konstrukcij,
– načrti strojnih instalacij;
d) za soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je bil
objekt zgrajen pred letom 1967),
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop javnih površin,
– soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko
katerih bo potekal priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne bodo mogle mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene
gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena
gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih
virov;
e) za soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode,
– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne bodo mogle mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene
gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena
gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih
virov;
f) za soglasje k vlogi za uporabno dovoljenje:
– situacijo izvedenega stanja kanalizacijskega priključka
v merilu 1:1000 ali 1:500, potrjeno od izvajalca in nadzornega
gradnje,
– izjavo invenstitorja, da odpadne vode iz predvidene
gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne bodo mogle
mehansko ali biološko razgraditi,
– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene
gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena
gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih
virov.
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Za pridobitev soglasja za obstoječe objekte se uporablja
točka d) tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se
predloži, če je bilo izdano.
Izvajalec javne službe lahko z namenom, da racionalizira
postopke, po lastni strokovni presoji za konkretne primere
zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz točk a) do f) tega
člena.
Strokovno institucijo, pooblaščeno za izdajo izjav o vplivu
predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru,
da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali
predvidenih vodnih virov, določajo veljavni predpisi o varovanju
posameznih vodnih virov.
47. člen
Izvajalec javne službe mora v soglasju opredeliti:
– možnosti in tehnične pogoje priključitve objekta na javno
kanalizacijo,
– koto priključitve in druge tehnične pogoje priključitve,
– zahteve o ureditvi prečiščenja in izgradnji kontrolnega
jaška,
– pogoje glede posegov na obstoječo javno kanalizacijo,
– pogoje, ki jih mora investitor izpolniti pred pridobitvijo soglasja h gradnji, kadar je pridobitev takega soglasja potrebna,
– pogoje, katerim mora ustrezati odpadna voda za izpust
v javno kanalizacijo,
– postopek za neposredno priključitev na javno kanalizacijo.
48. člen
Izvajalec javne službe je dolžan izdati ali odkloniti soglasje
skladno s predpisi o splošnem upravnem postopku.
III. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO
49. člen
K prijavi za priključek mora investitor priložiti naslednje
dokumente:
– gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o legalnosti gradnje
(zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je bil objekt zgrajen
pred letom 1967),
– načrt priključka oziroma izvršilni načrt,
– potrdilo o plačanem komunalnem prispevku in ostalih
prispevkih.
50. člen
Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo ali že aktivirano interno kanalizacijo skleneta investitor in izvajalec javne
službe pogodbo o priključitvi, s katero opredelita medsebojne
obveznosti.
51. člen
Na podlagi prijave za priključitev in predložene dokumentacije izvajalec javne službe odobri neposredno priključitev
na javno kanalizacijo s tem, da izvede priključitev ali dopusti
izvedbo pod neposredno kontrolo izvajalca javne službe.
Smatra se, da je priključek izveden, ko izvajalec javne
službe pregleda priključek ter ugotovi ustreznost izvedbe. Svoje
ugotovitve dokumentira v obrazcu prijave.
V primeru, da priključek ni zgrajen v skladu z izdanim soglasjem in določili tega pravilnika, se priključitev odloži, dokler
se pomanjkljivosti ne odpravijo.
52. člen
Priključitev na javno kanalizacijo se izvede v revizijskem
jašku.
Uporabnik javne kanalizacije, ki je po odloku o odvajanju
in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode dolžan na
priključku zgraditi kontrolni jašek, si mora pred projektiranjem
interne kanalizacije pridobiti od izvajalca javne službe smernice
za izgradnjo kontrolnega jaška.
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IV. VZDRŽEVANJE GREZNIC
53. člen
Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne vode z javno kanalizacijo, je obvezna uporaba malih
čistilnih naprav ali greznic. Izvajalec javne službe je dolžan
zagotoviti:
a) prevzem blata iz pretočnih greznic,
b) prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
c) prevzem in čiščenje odpadne vode nepretočnih greznic.
d) evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odplak.
Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in odplak iz nepretočnih greznic se izvaja skladno s pogoji pogodbe,
ki jo je uporabnik dolžan skleniti z izvajalcem javne službe ali
drugim pooblaščenim prevzemnikom odplak v roku 12 mesecev po objavi tega pravilnika v Uradnem listu RS.
Stroške prevoza in predelave blata ter odplak krije uporabnik oziroma povzročitelj onesnaženja.
54. člen
Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano zlivati
v javno kanalizacijo, odvažati na javne ali kmetijske površine
oziroma neposredno odvajati v površinsko ali podzemno vodo.
Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski
organ določi izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v
roku, ki je določen v inšpekcijski odločbi, teh ukrepov ne izvede,
jih v njegovem imenu in na njegove stroške izvede drug za to
usposobljen izvajalec.

V. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA, KI SE
ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJO
55. člen
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo
samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje.
56. člen
Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme
redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.
Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja
za okolico.
57. člen
Mejne vrednosti za izračun faktorja onesnaženosti so:
Naziv:
Aluminij
Arzen
Baker
Barij
Cink
Kadmij
Kositer
Celotni krom
Krom (VI)
Nikelj
Srebro
Svinec
Železo
Živo srebro
Vsota tenzidov
Težkohlapne lipofilne snovi
Skupni dušik (kjeldahlovega, nitritnega,
nitratnega)

Enota:
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Vrednost:
30
0,075
0,35
3,5
1,5
0,075
1,5
0,375
0,075
0,35
0,075
0,35
20
0,0075
25
75

mg/l

60
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Naziv:
Adsorbirani organsko vezani halogeni
(AOX)
Fosfor (celotni)
Kobalt
Sulfat

Enota:
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Stran

9901

Vrednost:
0,4
10
0,35
250

Za parametre, ki niso navedeni, se uporabijo vrednosti
določene v veljavni uredbi o emisijo snovi in toplote iz virov
onesnaževanja, oziroma v predpisih, ki urejajo normative za
posamezno dejavnost.
58. člen
Odpadna voda iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih ustanov mora biti pred odvodom v javno kanalizacijo dezinficirana.
VI. UGOTAVLJANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI
ODPADNE VODE
59. člen
Lastnosti odpadne vode se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode.
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri
opravljanju svoje dejavnosti v tehnološkem postopku ali uporabljajo večje količine čistilnih sredstev in pri tem povzročajo
obremenitev, večjo od 30 PE ali imajo v sestavi odpadne vode
nevarne snovi, morajo v skladu s predpisi redno izvajati preiskave fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti odpadnih voda.
Uporabnik javne kanalizacije mora en izvod vsake analize
dostaviti izvajalcu javne službe v roku osmih dni po prejemu
rezultatov analiz.
60. člen
Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo pristojnega ministrstva.
Pooblaščena pravna ali fizična oseba mora vse rezultate
analize odpadne vode, ki se izvajajo pri uporabnikih, ki odvajajo
odpadne vode v javno kanalizacijo, s katero upravlja izvajalec
javne službe, dostaviti izvajalcu javne službe istočasno kot
uporabniku.
61. člen
Pogostost ugotavljanja lastnosti odpadne vode se določa
glede na letno porabo vode.
Pri porabi vode večji od 1000 m3 se ugotavljajo lastnosti
odpadne vode dvakrat letno, pri porabi, manjši od 1000 m3,
pa enkrat letno. Upravljalec lahko na osnovi rezultatov analiz
zmanjša ali poveča število ugotavljanj lastnosti odpadne vode
pri posameznem onesnaževalcu.
62. člen
Zaradi nadzora lastnosti odpadne vode, ki se odvaja v
javno kanalizacijo, se opravljajo kontrolne analize odpadne
vode.
Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma
vzame v prisotnosti predstavnika uporabnika javne kanalizacije
in predstavnika izvajalca javne službe. O odvzemu vzorca se
napravi zapisnik.
Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda
vsebuje škodljive snovi nad določenimi mejnimi koncentracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k sanaciji razmer in izvajalcu javne službe povrniti morebitno nastalo škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške kontrolne
analize.
63. člen
Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi pa normativi določeni v predpisih o emisijah
snovi in toplote.
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64. člen
V primeru večjih okvar na napravah posameznega
uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust
odpadne vode, ki ne ustreza predpisom v javno kanalizacijo, se opravijo izredne analize odpadne vode na stroške
uporabnika. V takih primerih se takoj obvesti inšpektorat za
varstvo okolja.

nosti uporabi samo za mesec, v katerem je bil vzorec odvzet.
Kadar se faktor ugotovi z analizo reprezentativnega vzorca, se
tako izračunan faktor onesnaženosti uporablja do naslednjega
rednega odvzema takega vzorca.
Podatki iz kontrolne analize se uporabijo samo, če so
ugotovljene koncentracije višje kot pri analizi reprezentativnega
vzorca.

65. člen
Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja po njenih fizikalnih, kemijskih in biokemijskih lastnostih.
Onesnaženost odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se ugotavlja po naslednjih kriterijih:
– usedljivost (U) po Imhoffu v ml/l v 120 minutah,
– kemijska potreba po kisiku (KPK) s K-bikromatom (K2
Cr2 O7),
– strupenost (S) za bakterije kot faktor potrebne razredčenosti odpadne vode, da ta ne delujejo več zaviralno na razvoj
bakterij,
– vsebnost težkih kovin (K) in drugih snovi, ki presegajo
mejne vrednosti v 58. členu ali vrednosti, ustrezne za posamezno dejavnost.

69. člen
Faktor onesnaženosti se uporablja za izračun prispevka
za čiščenje.

66. člen
Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo
pri opravljanju dejavnosti se ugotavlja faktor onesnaženosti
odpadne vode. Faktor onesnaženosti (F) je razmerje med onesnaženostjo odpadne vode (i) uporabnika in onesnaženostjo
komunalne odpadne vode (f).
Faktor onesnaženosti je eno od meril za določitev prispevka za čiščenje odpadne vode.

VII. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA
IN NADZORA JAVNE IN NOTRANJE KANALIZACIJE

67. člen
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja naslednja
formula:
F = 0,40xU(i)/ U(f) + 0,60xKPK(i)/ KPK(f)+ 0,15x S(i)/
S(f)+ 0,15x K(i)/ K(f)
V formuli uporabljeni izrazi pomenijo:
– F = faktor onesnaženosti
– Ui = usedljivost industrijske odpadne vode po Imhoffu
v 120 minutah
– Uf = usedljivost komunalne odpadne vode po Imhoffu v
120 minutah, ki je določena kot konstanta 5 ml/l
– KPKi = izmerjena kemijska potreba po kisiku izmerjene
odpadne vode s K-bikarbonatom
– KPKf = kemijska potreba po kisiku komunalne odpadne
vode s K-bikromatom, ki je določena kot konstanta 250 mg
O2/l
– Si = strupenost industrijske odpadne vode kot faktor
razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za
razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi)
– Sf = strupenost komunalne odpadne vode kot faktor
razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za
razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi)
– Ki = vsebnost težkih kovin in snovi, ki presegajo mejne
vrednosti v 58. členu ali uredbah o omejenih vrednostih
– Kf = mejne koncentracije težkih kovin in snovi, ki so
določene v 58. členu ali v uredbah omejene vrednosti.
Kadar je onesnaženost odpadne vode (i) po posameznih
kriterijih manjša, kot je določena za komunalno odpadno vodo
(f), se v števcu uporabi konstanta, določena za komunalno
odpadno vodo. Kriterija S in K se prištevata samo, kadar je
količnik ulomka večji od ena.
68. člen
Za izračun faktorja onesnaženosti se uporabljajo podatki
iz analiz reprezentativnih vzorcev. Za kontrolno analizo se
lahko uporabi tudi trenutni vzorec, vendar se faktor onesnaže-

70. člen
Pri določanju količin odpadne vode, mejnih koncentracij
škodljivih snovi ali potrebnih učinkov predčiščenja lahko izvajalec javne službe za določenega uporabnika:
– predpiše namesto najvišjih dopustnih koncentracij škodljivih snovi najvišjo dovoljeno dnevno količino onesnaženja,
– predpiše strožje pogoje, kot so predpisani,
– določi izjemne pogoje za izpuščanje odpadnih voda v
skladu s predpisi.

71. člen
Izvajalec javne službe ima ob vsakem času pravico dostopa do vseh javnih kanalizacijskih objektov in naprav zaradi
njihovega vzdrževanja, meritev ali snemanj, zaznamovanj in
drugih dejavnosti ne glede na to, kdo je lastnik oziroma imetnik
pravice uporabe teh objektov oziroma naprave ali zemljišča, na
katerem so kanalizacijski objekti ali naprave.
72. člen
Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem
omrežju, objektih in napravah oziroma povzroči škodo zaradi
škodljivih odpadnih voda, je dolžan to škodo povrniti.
73. člen
Izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za nemoteno
obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe javne
kanalizacije. Nadzor uporabe javne kanalizacije obsega tudi
nadzor obratovanja in vzdrževanja interne kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov javne kanalizacije se
mora voditi posebna evidenca.
74. člen
Pri vzdrževanju javne kanalizacije mora izvajalec javne
službe zagotavljati predvsem:
– tekoči nadzor stanja na objektih javne in interne kanalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontrolo iztokov in
priključkov, zasledovanje in analiziranje podatkov iz kontrolnih
instrumentov ter zbiranje predlogov in pripomb uporabnikov
javne kanalizacije,
– sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne
kanalizacije,
– čiščenje in popravilo javne kanalizacije.
Za redno obratovanje in vzdrževanje črpališč in ČN mora
izvajalec javne službe sprejeti poslovnik o obratovanju za posamezen objekt, za druge objekte pa letni plan vzdrževanja.
75. člen
Odlaganje gošč iz čistilnih naprav, vzdrževanje in kontrola odlagališča se opravlja po posebnem poslovniku odlagališča.
76. člen
Enkrat letno se mora na vseh kanalizacijskih objektih
opraviti deratizacija v skladu s predpisi o deratizaciji.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

71 / 14. 7. 2008 /

77. člen
O obratovanju, vzdrževanju, intervencijah in drugi problematiki v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode se
najmanj enkrat letno sestavi pismeno poročilo, ki je na voljo
organom nadzora in kontrole. Rok hranjenja tega poročila je 5
let od datuma sestave poročila.
78. člen
Izvajalec javne službe vodi kataster javne kanalizacije v
skladu s predpisi o katastru kanalizacijskega sistema.
79. člen
Za vsak objekt javne kanalizacije mora biti izdelan projekt
izvedenih del v skladu s predpisi o katastru kanalizacijskega
sistema.
Vsebovati mora podatke, ki jih uporablja kataster izvajalca
javne službe.
80. člen
Projekt izvedenih del mora investitor predati izvajalcu
javne službe skupaj z ostalo v Zakonu o graditvi objektov
predpisano dokumentacijo ob predaji objekta v upravljanje ali
pa izdelavo takega projekta naročiti pri izvajalcu javne službe
pred začetkom gradnje.
81. člen
Izvajalec javne službe mora voditi posebno evidenco priključkov na javno kanalizacijo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
82. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki morajo v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske
vode zgraditi naprave za predčiščenje odpadne vode, lovilce
olj in maščob ter kontrolne jaške, morajo to storiti najkasneje v
roku dveh let po uveljavitvi tega pravilnika.
83. člen
Lastniki propustnih greznic morajo le-te preurediti v skladu s pravilniki in standardi v nepropustne ali zgraditi malo
čistilno napravo.
84. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Tehnični
pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 71/01).
85. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/2008-1
Žužemberk, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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VLADA
3156.

Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti
in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08) in tretjega odstavka 58. člena
Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in
58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov
v Slovenski vojski v plačne razrede
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošna določba)

II. UVRSTITEV FORMACIJSKIH DOLŽNOSTI IN NAZIVOV
V SLOVENSKI VOJSKI V PLAČNE RAZREDE
2. člen
(določitev osnovne plače)
Osnovna plača pripadnika Slovenske vojske je določena
z določitvijo plačnega razreda formacijske dolžnosti, na katero
je razvrščen, oziroma naziva, v katerega je imenovan.
3. člen
(plačni razred formacijske dolžnosti oziroma naziva)
(1) Plačni razred formacijske dolžnosti oziroma naziva,
določen v tej uredbi, je enak plačnemu razredu formacijske
dolžnosti oziroma naziva brez napredovanja.
(2) Plačni razredi v tej uredbi so določeni tudi na podlagi
uvrstitve formacijskih dolžnosti in nazivov v tarifne razrede ter
izražajo stopnjo zahtevnosti oziroma usposobljenosti za opravljanje določene formacijske dolžnosti ali naziva.

S to uredbo se ureja uvrščanje formacijskih dolžnosti in
nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede.

4. člen
(določitev plačnih razredov)
(1) Splošne formacijske dolžnosti oziroma nazivi v Slovenski vojski se uvrstijo v naslednje plačne razrede:

Zap.
št.

Šifra
formacijske
dolžnosti

Formacijska
dolžnost

Tarifni
razred

Šifra
naziva

Naziv

Plačni
razred brez
napredovanj

Plačni
razred z
napredovanji

1

C044001

VOJAK

IV

1

VOJAK II

20

30

2

C044002

MORNAR

IV

1

MORNAR II

20

30

3

C044003

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

IV

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
I. RAZREDA

20

30

4

C045001

VOJAK

V

1

VOJAK I

21

31

5

C045002

VOJAK

V

1

PODDESETNIK

22

32

6

C045003

VOJAK

V

1

DESETNIK

23

33

7

C045004

VOJAK

V

1

NADDESETNIK

24

34

8

C045005

MORNAR

V

1

MORNAR I

21

31

9

C045006

MORNAR

V

1

PODDESETNIK

22

32

10

C045007

MORNAR

V

1

DESETNIK

23

33

11

C045008

MORNAR

V

1

NADDESETNIK

24

34

12

C045009

PODČASTNIK

V

1

VODNIK

24

34

13

C045010

PODČASTNIK

V

1

VIŠJI VODNIK

25

35

14

C045011

PODČASTNIK

V

1

ŠTABNI VODNIK

26

36

15

C045012

MORNARIŠKI
PODČASTNIK

V

1

VODNIK

24

34

16

C045013

MORNARIŠKI
PODČASTNIK

V

1

VIŠJI VODNIK

25

35

17

C045014

MORNARIŠKI
PODČASTNIK

V

1

ŠTABNI VODNIK

26

36

18

C045015

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
II. RAZREDA

21

31

19

C045016

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
III. RAZREDA

24

34
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Naziv

Stran
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Plačni
razred brez
napredovanj

Plačni
razred z
napredovanji

20

C045017

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
IV. RAZREDA

25

35

21

C045018

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
V. RAZREDA

26

36

22

C046001

VIŠJI
PODČASTNIK

VI

1

VIŠJI ŠTABNI VODNIK

27

37

23

C046002

VIŠJI
PODČASTNIK

VI

1

PRAPORŠČAK

28

38

24

C046003

VIŠJI
PODČASTNIK

VI

1

VIŠJI PRAPORŠČAK

29

39

25

C046004

VIŠJI
MORNARIŠKI
PODČASTNIK

VI

1

VIŠJI ŠTABNI VODNIK

27

37

26

C046005

VIŠJI
MORNARIŠKI
PODČASTNIK

VI

1

PRAPORŠČAK

28

38

27

C046006

VIŠJI
MORNARIŠKI
PODČASTNIK

VI

1

VIŠJI PRAPORŠČAK

29

39

28

C046007

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI. RAZREDA

27

37

29

C046008

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII. RAZREDA

28

38

30

C046009

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VIII. RAZREDA

29

39

31

C047001

VISOKI
PODČASTNIK

VII/1

1

ŠTABNI PRAPORŠČAK

33

43

32

C047002

VISOKI
PODČASTNIK

VII/1

1

VIŠJI ŠTABNI
PRAPORŠČAK

38

48

33

C047003

VISOKI
MORNARIŠKI
PODČASTNIK

VII/1

1

ŠTABNI PRAPORŠČAK

33

43

34

C047004

VISOKI
MORNARIŠKI
PODČASTNIK

VII/1

1

VIŠJI ŠTABNI
PRAPORŠČAK

38

48

35

C047005

ČASTNIK

VII/1

1

POROČNIK

29

39

36

C047006

ČASTNIK

VII/1

1

NADPOROČNIK

30

40

37

C047007

ČASTNIK

VII/1

1

STOTNIK

32

42

38

C047008

VIŠJI ČASTNIK

VII/1

1

MAJOR

37

47

39

C047009

VIŠJI ČASTNIK

VII/1

1

PODPOLKOVNIK

39

49

40

C047010

VIŠJI ČASTNIK

VII/2

1

POLKOVNIK

41

51

41

C047011

VIŠJI ČASTNIK

VII/2

1

BRIGADIR

44

54

42

C047012

MORNARIŠKI
ČASTNIK

VII/1

1

POROČNIK KORVETE

29

39

43

C047013

MORNARIŠKI
ČASTNIK

VII/1

1

POROČNIK FREGATE

30

40

44

C047014

MORNARIŠKI
ČASTNIK

VII/1

1

POROČNIK BOJNE
LADJE

32

42
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45

C047015

VIŠJI
MORNARIŠKI
ČASTNIK

VII/1

1

KAPITAN KORVETE

37

47

46

C047016

VIŠJI
MORNARIŠKI
ČASTNIK

VII/1

1

KAPITAN FREGATE

39

49

47

C047017

VIŠJI
MORNARIŠKI
ČASTNIK

VII/2

1

KAPITAN BOJNE LADJE

41

51

48

C047018

VIŠJI
MORNARIŠKI
ČASTNIK

VII/2

1

KAPITAN

44

54

49

C047019

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
IX. RAZREDA

29

39

50

C047020

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
X. RAZREDA

30

40

51

C047021

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XI. RAZREDA

32

42

52

C047022

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XII. RAZREDA

37

47

53

C047023

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XIII. RAZREDA

39

49

54

C047024

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

VII/2

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XIV. RAZREDA

41

51

55

C047025

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC

VII/2

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XV. RAZREDA

44

54

56

C047026

GENERAL

VII/2

1

GENERALMAJOR

47

57

57

C047027

GENERAL

VII/2

1

GENERALPODPOLKOVNIK

50

57

58

C047028

ADMIRAL

VII/2

1

KONTRAADMIRAL

47

57

59

C047029

ADMIRAL

VII/2

1

VICEADMIRAL

50

57

Plačni
razred brez
napredovanj

Plačni
razred z
napredovanji

(2) Formacijske dolžnosti oziroma nazivi specialistov,
osebja v specialnih enotah, kontrolorjev za nadzor zračnega
prostora (v nadaljnjem besedilu: ZrP), letalskega osebja v zrakoplovih (piloti in tehniki letalci), letalskega osebja na zemlji (letalski tehniki in inženirji) ter medicinskega osebja in veterinarjev
v Slovenski vojski se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap.
št.
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dolžnost

Tarifni
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Šifra
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1

C044004

VOJAK
SPECIALIST

IV

1

VOJAK II SPECIALIST

21

31

2

C044005

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

IV

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
I. RAZREDA SPECIALIST

21

31

3

C045019

VOJAK
SPECIALIST

V

1

VOJAK I SPECIALIST

22

32

4

C045020

VOJAK
SPECIALIST

V

1

PODDESETNIK
SPECIALIST

23

33
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5

C045021

VOJAK
SPECIALIST

V

1

DESETNIK SPECIALIST

24

34

6

C045022

VOJAK
SPECIALIST

V

1

NADDESETNIK
SPECIALIST

25

35

7

C045023

PODČASTNIK
SPECIALIST

V

1

VODNIK SPECIALIST

25

35

8

C045024

PODČASTNIK
SPECIALIST

V

1

VIŠJI VODNIK
SPECIALIST

26

36

9

C045025

PODČASTNIK
SPECIALIST

V

1

ŠTABNI VODNIK
SPECIALIST

27

37

10

C045026

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
II. RAZREDA SPECIALIST

22

32

11

C045027

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
III. RAZREDA
SPECIALIST

25

35

12

C045028

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
IV. RAZREDA
SPECIALIST

26

36

13

C045029

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
V. RAZREDA SPECIALIST

27

37

14

C046010

VIŠJI
PODČASTNIK
SPECIALIST

VI

1

VIŠJI ŠTABNI VODNIK
SPECIALIST

28

38

15

C046011

VIŠJI
PODČASTNIK
SPECIALIST

VI

1

PRAPORŠČAK
SPECIALIST

29

39

16

C046012

VIŠJI
PODČASTNIK
SPECIALIST

VI

1

VIŠJI PRAPORŠČAK
SPECIALIST

30

40

17

C046013

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI. RAZREDA
SPECIALIST

28

38

18

C046014

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII. RAZREDA
SPECIALIST

29

39

19

C046015

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VIII. RAZREDA
SPECIALIST

30

40

20

C047030

ČASTNIK
SPECIALIST

VII/1

1

POROČNIK SPECIALIST

30

40

21

C047031

ČASTNIK
SPECIALIST

VII/1

1

NADPOROČNIK
SPECIALIST

31

41

22

C047032

ČASTNIK
SPECIALIST

VII/1

1

STOTNIK SPECIALIST

33

43

23

C047033

VIŠJI ČASTNIK
SPECIALIST

VII/1

1

MAJOR SPECIALIST

38

48

24

C047034

VIŠJI ČASTNIK
SPECIALIST

VII/1

1

PODPOLKOVNIK
SPECIALIST

40

50

25

C047035

VIŠJI ČASTNIK
SPECIALIST

VII/2

1

POLKOVNIK SPECIALIST

42

52
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26

C047036

VIŠJI ČASTNIK
SPECIALIST

VII/2

1

BRIGADIR SPECIALIST

45

55

27

C047037

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
IX. RAZREDA
SPECIALIST

30

40

28

C047038

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
X. RAZREDA SPECIALIST

31

41

29

C047039

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XI. RAZREDA
SPECIALIST

33

43

30

C047040

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XII. RAZREDA
SPECIALIST

38

48

31

C047041

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XIII. RAZREDA
SPECIALIST

40

50

32

C047042

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

VII/2

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XIV. RAZREDA
SPECIALIST

42

52

33

C047043

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
SPECIALIST

VII/2

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XV. RAZREDA
SPECIALIST

45

55

34

C044006

VOJAK SE

IV

1

VOJAK II SE

22

32

35

C044007

MORNAR SE

IV

1

MORNAR II SE

22

32

36

C045030

VOJAK SE

V

1

VOJAK I SE

23

33

37

C045031

VOJAK SE

V

1

PODDESETNIK SE

24

34

38

C045032

VOJAK SE

V

1

DESETNIK SE

25

35

39

C045033

VOJAK SE

V

1

NADDESETNIK SE

26

36

40

C045034

MORNAR SE

V

1

MORNAR I SE

23

33

41

C045035

MORNAR SE

V

1

PODDESETNIK SE

24

34

42

C045036

MORNAR SE

V

1

DESETNIK SE

25

35

43

C045037

MORNAR SE

V

1

NADDESETNIK SE

26

36

44

C045038

PODČASTNIK SE

V

1

VODNIK SE

26

36

45

C045039

PODČASTNIK SE

V

1

VIŠJI VODNIK SE

27

37

46

C045040

PODČASTNIK SE

V

1

ŠTABNI VODNIK SE

28

38

47

C045041

MORNARIŠKI
PODČASTNIK SE

V

1

VODNIK SE

26

36

48

C045042

MORNARIŠKI
PODČASTNIK SE

V

1

VIŠJI VODNIK SE

27

37

49

C045043

MORNARIŠKI
PODČASTNIK SE

V

1

ŠTABNI VODNIK SE

28

38

50

C046016

VIŠJI
PODČASTNIK SE

VI

1

VIŠJI ŠTABNI VODNIK SE

29

39

51

C046017

VIŠJI
PODČASTNIK SE

VI

1

PRAPORŠČAK SE

30

40

52

C046018

VIŠJI
PODČASTNIK SE

VI

1

VIŠJI PRAPORŠČAK SE

31

41
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53

C046019

VIŠJI
MORNARIŠKI
PODČASTNIK SE

VI

1

VIŠJI ŠTABNI VODNIK SE

29

39

54

C046020

VIŠJI
MORNARIŠKI
PODČASTNIK SE

VI

1

PRAPORŠČAK SE

30

40

55

C046021

VIŠJI
MORNARIŠKI
PODČASTNIK SE

VI

1

VIŠJI PRAPORŠČAK SE

31

41

56

C047044

ČASTNIK SE

VII/1

1

POROČNIK SE

31

41

57

C047045

ČASTNIK SE

VII/1

1

NADPOROČNIK SE

32

42

58

C047046

ČASTNIK SE

VII/1

1

STOTNIK SE

34

44

59

C047047

MORNARIŠKI
ČASTNIK SE

VII/1

1

POROČNIK KORVETE SE

31

41

60

C047048

MORNARIŠKI
ČASTNIK SE

VII/1

1

POROČNIK FREGATE SE

32

42

61

C047049

MORNARIŠKI
ČASTNIK SE

VII/1

1

POROČNIK BOJNE
LADJE SE

34

44

62

C047050

VIŠJI ČASTNIK SE

VII/1

1

MAJOR SE

39

49

63

C047051

VIŠJI ČASTNIK SE

VII/1

1

PODPOLKOVNIK SE

41

51

64

C047052

VIŠJI
MORNARIŠKI
ČASTNIK SE

VII/1

1

KAPITAN KORVETE SE

39

49

65

C047053

VIŠJI
MORNARIŠKI
ČASTNIK SE

VII/1

1

KAPITAN FREGATE SE

41

51

66

C044008

VOJAK
KONTROLE ZrP

IV

1

VOJAK II KONTROLOR
ZrP

25

35

67

C044009

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

IV

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC I.
RAZREDA KONTROLOR
ZrP

25

35

68

C045044

VOJAK
KONTROLE ZrP

V

1

VOJAK I KONTROLOR
ZrP

26

36

69

C045045

VOJAK
KONTROLE ZrP

V

1

PODDESETNIK
KONTROLOR ZrP

27

37

70

C045046

VOJAK
KONTROLE ZrP

V

1

DESETNIK KONTROLOR
ZrP

28

38

71

C045047

VOJAK
KONTROLE ZrP

V

1

NADDESETNIK
KONTROLOR ZrP

29

39

72

C045048

PODČASTNIK
KONTROLE ZrP

V

1

VODNIK KONTROLOR
ZrP

29

39

73

C045049

PODČASTNIK
KONTROLE ZrP

V

1

VIŠJI VODNIK
KONTROLOR ZrP

30

40

74

C045050

PODČASTNIK
KONTROLE ZrP

V

1

ŠTABNI VODNIK
KONTROLOR ZrP

31

41

75

C045051

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
II. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

26

36
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76

C045052

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
III. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

29

39

77

C045053

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
IV. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

30

40

78

C045054

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
V. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

31

41

79

C046022

VIŠJI
PODČASTNIK
KONTROLE ZrP

VI

1

VIŠJI ŠTABNI VODNIK
KONTROLOR ZrP

32

42

80

C046023

VIŠJI
PODČASTNIK
KONTROLE ZrP

VI

1

PRAPORŠČAK
KONTROLOR ZrP

33

43

81

C046024

VIŠJI
PODČASTNIK
KONTROLE ZrP

VI

1

VIŠJI PRAPORŠČAK
KONTROLOR ZrP

34

44

82

C046025

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

32

42

83

C046026

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

33

43

84

C046027

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VIII. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

34

44

85

C047054

ČASTNIK
KONTROLE ZrP

VII/1

1

POROČNIK KONTROLOR
ZrP

34

44

86

C047055

ČASTNIK
KONTROLE ZrP

VII/1

1

NADPOROČNIK
KONTROLOR ZrP

35

45

87

C047056

ČASTNIK
KONTROLE ZrP

VII/1

1

STOTNIK KONTROLOR
ZrP

37

47

88

C047057

VIŠJI ČASTNIK
KONTROLE ZrP

VII/1

1

MAJOR KONTROLOR
ZrP

42

52

89

C047058

VIŠJI ČASTNIK
KONTROLE ZrP

VII/1

1

PODPOLKOVNIK
KONTROLOR ZrP

44

54

90

C047059

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
IX. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

34

44

91

C047060

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
X. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

35

45

92

C047061

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XI. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

37

47

93

C047062

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XII. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

42

52

94

C047063

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
KONTROLE ZrP

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XIII. RAZREDA
KONTROLOR ZrP

44

54
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95

C047064

ČASTNIK PILOT
ZAČETNIK

VII/1

1

POROČNIK PILOT
ZAČETNIK

34

44

96

C047065

ČASTNIK PILOT
ZAČETNIK

VII/1

1

NADPOROČNIK PILOT
ZAČETNIK

35

45

97

C047066

ČASTNIK DRUGI
PILOT

VII/1

1

POROČNIK DRUGI PILOT

34

44

98

C047067

ČASTNIK DRUGI
PILOT

VII/1

1

NADPOROČNIK DRUGI
PILOT

35

45

99

C047068

ČASTNIK DRUGI
PILOT

VII/1

1

STOTNIK DRUGI PILOT

37

47

100

C047069

VIŠJI ČASTNIK
DRUGI PILOT

VII/1

1

MAJOR DRUGI PILOT

42

52

101

C047070

VIŠJI ČASTNIK
DRUGI PILOT

VII/1

1

PODPOLKOVNIK DRUGI
PILOT

44

54

102

C047071

VIŠJI ČASTNIK
DRUGI PILOT

VII/2

1

POLKOVNIK DRUGI
PILOT

46

56

103

C047072

ČASTNIK PRVI
PILOT

VII/1

1

NADPOROČNIK PRVI
PILOT

35

45

104

C047073

ČASTNIK PRVI
PILOT

VII/1

1

STOTNIK PRVI PILOT

37

47

105

C047074

VIŠJI ČASTNIK
PRVI PILOT

VII/1

1

MAJOR PRVI PILOT

42

52

106

C047075

VIŠJI ČASTNIK
PRVI PILOT

VII/1

1

PODPOLKOVNIK PRVI
PILOT

44

54

107

C047076

VIŠJI ČASTNIK
PRVI PILOT

VII/2

1

POLKOVNIK PRVI PILOT

46

56

108

C047077

ČASTNIK PILOT
INŠTRUKTOR

VII/1

1

NADPOROČNIK PILOT
INŠTRUKTOR

35

45

109

C047078

ČASTNIK PILOT
INŠTRUKTOR

VII/1

1

STOTNIK PILOT
INŠTRUKTOR

37

47

110

C047079

VIŠJI ČASTNIK
PILOT
INŠTRUKTOR

VII/1

1

MAJOR PILOT
INŠTRUKTOR

42

52

111

C047080

VIŠJI ČASTNIK
PILOT
INŠTRUKTOR

VII/1

1

PODPOLKOVNIK PILOT
INŠTRUKTOR

44

54

112

C047081

VIŠJI ČASTNIK
PILOT
INŠTRUKTOR

VII/2

1

POLKOVNIK PILOT
INŠTRUKTOR

46

56

113

C045055

PODČASTNIK
TEHNIK LETALEC

V

1

VODNIK TEHNIK
LETALEC

29

39

114

C045056

PODČASTNIK
TEHNIK LETALEC

V

1

VIŠJI VODNIK TEHNIK
LETALEC

30

40

115

C045057

PODČASTNIK
TEHNIK LETALEC

V

1

ŠTABNI VODNIK TEHNIK
LETALEC

31

41

116

C045058

PODČASTNIK
LETALSKI TEHNIK

V

1

VODNIK LETALSKI
TEHNIK

29

39

117

C045059

PODČASTNIK
LETALSKI TEHNIK

V

1

VIŠJI VODNIK LETALSKI
TEHNIK

30

40
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Plačni
razred brez
napredovanj

Plačni
razred z
napredovanji

ŠTABNI VODNIK
LETALSKI TEHNIK

31

41

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
II. RAZREDA LETALSKI
TEHNIK

26

36

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
III. RAZREDA LETALSKI
TEHNIK

29

39

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI TEHNIK

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
IV. RAZREDA LETALSKI
TEHNIK

30

40

C045064

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI TEHNIK

V

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
V. RAZREDA LETALSKI
TEHNIK

31

41

123

C046028

VIŠJI
PODČASTNIK
TEHNIK LETALEC

VI

1

VIŠJI ŠTABNI VODNIK
TEHNIK LETALEC

32

42

124

C046029

VIŠJI
PODČASTNIK
TEHNIK LETALEC

VI

1

PRAPORŠČAK TEHNIK
LETALEC

33

43

125

C046030

VIŠJI
PODČASTNIK
TEHNIK LETALEC

VI

1

VIŠJI PRAPORŠČAK
TEHNIK LETALEC

34

44

126

C046031

VIŠJI
PODČASTNIK
LETALSKI TEHNIK

VI

1

VIŠJI ŠTABNI VODNIK
LETALSKI TEHNIK

32

42

127

C046032

VIŠJI
PODČASTNIK
LETALSKI TEHNIK

VI

1

PRAPORŠČAK LETALSKI
TEHNIK

33

43

128

C046033

VIŠJI
PODČASTNIK
LETALSKI TEHNIK

VI

1

VIŠJI PRAPORŠČAK
LETALSKI TEHNIK

34

44

129

C046034

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI TEHNIK

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI. RAZREDA LETALSKI
TEHNIK

32

42

130

C046035

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI TEHNIK

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII. RAZREDA LETALSKI
TEHNIK

33

43

131

C046036

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI TEHNIK

VI

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
VIII. RAZREDA LETALSKI
TEHNIK

34

44

132

C047082

ČASTNIK
LETALSKI
INŽENIR

VII/1

1

POROČNIK LETALSKI
INŽENIR

34

44

133

C047083

ČASTNIK
LETALSKI
INŽENIR

VII/1

1

NADPOROČNIK
LETALSKI INŽENIR

35

45

134

C047084

ČASTNIK
LETALSKI
INŽENIR

VII/1

1

STOTNIK LETALSKI
INŽENIR

37

47

135

C047085

VIŠJI ČASTNIK
LETALSKI
INŽENIR

VII/1

1

MAJOR LETALSKI
INŽENIR

42

52

Formacijska
dolžnost

Tarifni
razred

Šifra
naziva

C045060

PODČASTNIK
LETALSKI TEHNIK

V

1

119

C045061

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI TEHNIK

V

120

C045062

NIŽJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI TEHNIK

121

C045063

122

Naziv
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Šifra
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dolžnosti
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137
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Stran
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Plačni
razred brez
napredovanj

Plačni
razred z
napredovanji

PODPOLKOVNIK
LETALSKI INŽENIR

44

54

1

POLKOVNIK LETALSKI
INŽENIR

46

56

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
IX. RAZREDA LETALSKI
INŽENIR

34

44

C047089

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI
INŽENIR

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
X. RAZREDA LETALSKI
INŽENIR

35

45

C047090

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI
INŽENIR

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XI. RAZREDA LETALSKI
INŽENIR

37

47

C047091

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI
INŽENIR

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XII. RAZREDA LETALSKI
INŽENIR

42

52

C047092

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI
INŽENIR

VII/1

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XIII. RAZREDA LETALSKI
INŽENIR

44

54

143

C047093

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI
INŽENIR

VII/2

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XIV. RAZREDA LETALSKI
INŽENIR

46

56

144

C047094

ČASTNIK
ZDRAVNIK

VII/2

1

POROČNIK ZDRAVNIK
SEKUNDARIJ

31

41

145

C047095

VII/2

1

NADPOROČNIK
ZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE

35

45

146

C047096

ČASTNIK
ZDRAVNIK

VII/2

1

STOTNIK ZDRAVNIK
SPECIALIZANT II

37

47

147

C048001

VIŠJI ČASTNIK
ZDRAVNIK

VIII

1

MAJOR ZDRAVNIK
SPECIALIST II PPD 2

41

51

148

C048002

VIŠJI ČASTNIK
ZDRAVNIK

VIII

1

PODPOLKOVNIK
ZDRAVNIK SPECIALIST
III PPD 2

45

55

149

C048003

VIŠJI ČASTNIK
ZDRAVNIK

VIII

1

POLKOVNIK ZDRAVNIK
SPECIALIST IV PPD 2

46

56

150

C048004

VIŠJI ČASTNIK
ZDRAVNIK

VIII

1

BRIGADIR ZDRAVNIK
SPECIALIST V/VI PPD 2

48

57

151

C047097

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
ZDRAVNIK

VII/2

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
IX. RAZREDA ZDRAVNIK
SEKUNDARIJ

31

41

152

C047098

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
ZDRAVNIK

VII/2

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
X. RAZREDA ZDRAVNIK
BREZ SPECIALIZACIJE

35

45

138

139

140

141

142

Formacijska
dolžnost

Tarifni
razred

Šifra
naziva

VIŠJI ČASTNIK
LETALSKI
INŽENIR

VII/1

1

C047087

VIŠJI ČASTNIK
LETALSKI
INŽENIR

VII/2

C047088

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
LETALSKI
INŽENIR

ČASTNIK
ZDRAVNIK

Naziv

Stran
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153

C047099

154

155
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Tarifni
razred

Šifra
naziva

Naziv

Plačni
razred brez
napredovanj

Plačni
razred z
napredovanji

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
ZDRAVNIK

VII/2

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XI. RAZREDA ZDRAVNIK
SPECIALIZANT II

37

47

C048005

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
ZDRAVNIK

VIII

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XII. RAZREDA ZDRAVNIK
SPECIALIST II PPD 2

41

51

C048006

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
ZDRAVNIK

VIII

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XIII. RAZREDA ZDRAVNIK
SPECIALIST III PPD 2

45

55

156

C048007

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
ZDRAVNIK

VIII

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XIV. RAZREDA
ZDRAVNIK SPECIALIST
IV PPD 2

46

56

157

C048008

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
ZDRAVNIK

VIII

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XV. RAZREDA ZDRAVNIK
SPECIALIST V/VI PPD 2

48

57

158

C047100

ČASTNIK
VETERINAR

VII/2

1

POROČNIK STROKOVNI
DELAVEC VII/2

32

42

159

C047101

ČASTNIK
VETERINAR

VII/2

1

NADPOROČNIK
VETERINAR VII/2

33

43

160

C04809

ČASTNIK
VETERINAR

VIII

1

STOTNIK VETERINAR
SPECIALIST VIII

39

49

161

C048010

ČASTNIK
VETERINAR

VIII

1

MAJOR VETERINAR
SPECIALIST VIII

40

50

162

C049001

ČASTNIK
VETERINAR

IX

1

PODPOLKOVNIK
VETERINAR SPECIALIST
IX

41

51

163

C049002

ČASTNIK
VETERINAR

IX

1

POLKOVNIK VETERINAR
SPECIALIST IX

43

53

164

C047102

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
VETERINAR

VII/2

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
IX. RAZREDA
STROKOVNI DELAVEC
VII/2

32

42

165

C047103

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
VETERINAR

VII/2

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
X. RAZREDA VETERINAR
VII/2

33

43

166

C048011

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
VETERINAR

VIII

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XI. RAZREDA
VETERINAR SPECIALIST
VIII

39

49

167

C048012

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
VETERINAR

VIII

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XII. RAZREDA
VETERINAR SPECIALIST
VIII

40

50

168

C049003

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
VETERINAR

IX

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XIII. RAZREDA
VETERINAR SPECIALIST
IX

41

51

169

C049004

VIŠJI VOJAŠKI
USLUŽBENEC
VETERINAR

IX

1

VOJAŠKI USLUŽBENEC
XIV. RAZREDA
VETERINAR SPECIALIST
IX

43

53

Formacijska
dolžnost
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(3) Za specialistične formacijske dolžnosti oziroma nazive
se štejejo operaterji in tehnično osebje sistemov C4I, izvidniki,
posadke in tehnično osebje bojnih sistemov, dekontaminatorji
in laboranti radiološko-kemično-biološke obrambe, pirotehniki
ter manipulanti z minsko-eksplozivnimi in vnetljivimi snovmi.
(4) Za formacijske dolžnosti oziroma nazive v specialnih
enotah se štejejo enota za specialno delovanje, padalci in
diverzanti.
(5) Za uvrstitve v plačne razrede formacijskih dolžnosti
oziroma nazivov v Slovenski vojski, ki niso določene s to uredbo, se uporabljajo kolektivne pogodbe dejavnosti.
(6) Prevedba splošnih formacijskih dolžnosti oziroma nazivov v Slovenski vojski je razvidna iz priloge 1, ki je sestavni
del te uredbe.
5. člen
(položajni dodatek)
(1) Višina položajnega dodatka, ne glede na Uredbo o
kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence
(Uradni list RS, št. 57/08), za pripadnika Slovenske vojske, ki je
razporejen na položajno dolžnost poveljnika oddelka ali njemu
primerljive enote, znaša 5 odstotkov, za poveljnika voda ali
njemu primerljive enote znaša 8 odstotkov, za poveljnika čete
ali njej primerljive enote znaša 12 odstotkov, za poveljnika bataljona ali njemu primerljive enote oziroma poveljnika vojaško
teritorialnega poveljstva znaša 15 odstotkov in za poveljnika
samostojnega bataljona ali njemu primerljive enote, brigade ali
njej primerljive enote oziroma poveljnika poveljstva sil ali njemu
primerljivega poveljstva znaša 20 odstotkov.
(2) Za pripadnike Slovenske vojske, ki niso določeni v
prejšnjem odstavku in ki izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela v notranji organizacijski
enoti poveljstva oziroma enote, vrednotenje teh nalog pa ni
vključeno v osnovno plačo formacijske dolžnosti ali naziva, se
višina položajnega dodatka določi v skladu z Uredbo o kriterijih
za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek pripada pripadnikom
Slovenske vojske položajni dodatek v višini 5 odstotkov osnovne plače, če poleg svojega dela vodijo, usklajujejo in nadzirajo
delo najmanj treh zaposlenih. Položajni dodatek se določi s
formacijo oziroma aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest.
III. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008.
Št. 00718-8/2008/11
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-1911-0019
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Stran

9915

Zap.
št.

1

2

Izvor

MORS

Priloga

MORS

DMN

C

C044

C044

nižji vojaški
uslužbenec

vojak

vojaški
uslužbenec
I. razreda

vojak II

IV

IV

2

2

0,15

0,15

0,1

0,45

0,07

DK

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)

0,9

0,9

0,77

0,77

SD% SD%K SDK

4. odstavek 58. þlena
0,45
ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
2. þlen Aneksa h
Kolektivni pogodbi za
negospodarske
dejavnosti (dodatek na
TS)
16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za uskladitev
plaþ)
4. odstavek 58. þlena
0,45
ZSSloV

Pravna podlaga

3,67

3,67

SK

894,89

894,89

18

18

NZOP PREV
(v €)
PR

71 / 14. 7. 2008

0,2

0,1

0,15

0,2

0,1

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)

Št.

C

PS

9916 /

DMN

Tip

Priloga 1: PREVEDBA FORMACIJSKIH DOLŽNOSTI OZIROMA NAZIVOV V SLOVENSKI VOJSKI

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Izvor

Zap.
št.

Tip

PS

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)

Pravna podlaga

0,07 2. þlen Aneksa h KP
za negospodarske
dejavnosti (dodatek na
TS)
0,45 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za uskladitev
plaþ)

DK

SD% SD%K SDK

SK

2

NZOP PREV
(v €)
PR
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Stran

9917

Zap.
št.

3

4

Izvor

MORS

MORS

C

C045

vojak

poddesetnik

V

2,3

4. odstavek 58. þlena
ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji dela)

DK Pravna podlaga

0,15

9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,45 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,45 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
0,1
4. odstavek 58. þlena
ZSSloV
0,2
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji dela)

0,15

0,2

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C045
vojak
vojak I
V 2,1 0,1

0,45

0,45

1,035

0,945

0,7

0,7

SD% SD%K SDK

4,035

3,745

SK

3

983,89

913,18

NZOP
(v €)

20

18

PREV
PR

Št.

DMN

C

PS

9918 /

DMN

Tip

Stran
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Zap.
št.

5

6

Izvor

MOR
S

MOR
S

DM
N

DM
N

Tip

C

C

PS

C045

vojak

naddesetnik

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
formacijs
dolžnost
naziva (podroþna
ke
(podroþna
zakonodaja)
dolžnosti zakonodaja)
/ naziva
C045
vojak
desetnik

V

V

TR

2,5

2,4

OK

0,15

0,2

0,1

0,15

0,2

0,1

D%

9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)

4. odstavek 58. þlena
ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji dela)

Pravna podlaga

0,45

0,45

SD%

1,125

1,08

SD%
K

0,7

0,7

SDK

4,32
5

4,18

SK

4

1.054,
61

1.019,
25

NZOP
(v €)

22

21

PREV
PR

Št.

0,45 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za uskladitev
plaþ)

9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)

0,45 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za uskladitev
plaþ)
4. odstavek 58. þlena
ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji dela)

DK
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Stran

9919

Zap.
št.

7

8

Izvor

MORS

MORS

C045

podþastnik

višji vodnik

V

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C045
podþastnik
vodnik
V

2,4

2,4

OK

0,15

0,2

0,1

0,15

0,2

0,1

D%

0,15

1,08

0,7

0,7

4,18

4,18

SK

6

1.019,25

1.019,25

21

21

NZOP PREV
(v €)
PR

71 / 14. 7. 2008

0,1

0,45

0,15

0,1

0,45

1,08

SD% SD%K SDK

0,45
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
4. odstavek 58.
0,45
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

DK Pravna podlaga

Št.

C

C

PS

9920 /

DMN

DMN

Tip

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

9

Izvor

MORS

DMN

Tip

C

PS

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C045
podþastnik
štabni
V
vodnik
2,5

OK

DK Pravna podlaga

1,125

0,7

SD% SD%K SDK

4. odstavek 58.
0,45
þlena ZSSloV
0,2
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,45 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

0,1

D%

Št.

71 / 14. 7. 2008 /
Stran

7

22

NZOP PREV
(v €)
PR

4,325 1.054,61

SK

Uradni list Republike Slovenije

9921

Zap.
št.

10

11

Izvor

MORS

MORS

C045

nižji vojaški
uslužbenec

vojaški
uslužbenec
III. razreda

V

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C045
nižji vojaški
vojaški
V
uslužbenec
uslužbenec
II. razreda
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV

DK Pravna podlaga

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,45 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

0,2

0,2

0,1

D%

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,45 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
2,3 0,1
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV

2,1

OK

0,45

0,45

1,035

0,945

0,7

0,7

SD% SD%K SDK

4,035

3,745

SK

8

983,89

913,18

20

18

NZOP PREV
(v €)
PR

Št.

C

C

PS

9922 /

DMN

DMN

Tip

Stran

71 / 14. 7. 2008
Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

12

13

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C045

nižji vojaški
uslužbenec

vojaški
uslužbenec
V. razreda

V

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C045
nižji vojaški
vojaški
V
uslužbenec
uslužbenec
IV. razreda
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV

DK Pravna podlaga

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,45 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

0,2

0,2

0,1

D%

0,45

1,125

1,08

0,7

0,7

SD% SD%K SDK

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,45 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
2,5 0,1
4. odstavek 58.
0,45
þlena ZSSloV

2,4

OK

1.019,25

9

22

21

NZOP PREV
(v €)
PR

4,325 1.054,61

4,18

SK

Uradni list Republike Slovenije
Št.

71 / 14. 7. 2008 /
Stran

9923

Zap.
št.

14

Izvor

MORS

DMN

Tip

C

PS

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C046
podþastnik
višji štabni
VI
vodnik
3

OK

DK Pravna podlaga

1,35

0,75

SD% SD%K SDK

4. odstavek 58.
0,45
þlena ZSSloV
0,2
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,5 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

0,1

D%

5,1

SK

26

9924 /
Št.

71 / 14. 7. 2008

10

1.243,58

NZOP PREV
(v €)
PR

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

15

16

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C046

podþastnik

višji
praporšþak

VI

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C046
podþastnik
praporšþak VI

3

2,8

OK

0,15

0,2

0,1

0,15

0,2

0,1

D%

0,15

0,45

0,45

1,35

1,26

0,75

0,75

SD% SD%K SDK

5,1

4,81

SK

11

1.243,58

1.172,87

26

25

NZOP PREV
(v €)
PR

Št.

0,1

0,5

0,15

0,1

0,5

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

DK Pravna podlaga

Uradni list Republike Slovenije

71 / 14. 7. 2008 /
Stran

9925

Zap.
št.

17

Izvor

MORS

DMN

Tip

C

PS

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV

DK Pravna podlaga

SK

Št.

12

24

NZOP PREV
(v €)
PR

0,45 1,1925 0,75 4,5925 1.119,84

SD% SD%K SDK

9926 /

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,5 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C046
nižji vojaški
vojaški
VI 2,65 0,1
uslužbenec
uslužbenec
VI. razreda
0,2

Stran

71 / 14. 7. 2008
Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

18

19

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C046

nižji vojaški
uslužbenec

vojaški
uslužbenec
VIII. razreda

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
vojaški
C046
nižji vojaški
uslužbenec
uslužbenec
VII. razreda

3

2,8

VI

VI

OK

TR

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV

DK Pravna podlaga

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,5 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

0,2

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,5 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
0,1
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV

0,2

0,1

D%

0,45

0,45

1,35

1,26

0,75

0,75

SD% SD%K SDK

5,1

4,81

SK

13

1.243,58

1.172,87

26

25

NZOP PREV
(v €)
PR

Uradni list Republike Slovenije
Št.

71 / 14. 7. 2008 /
Stran

9927

Zap.
št.

20

Izvor

MORS

DMN

Tip

C

PS

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
podþastnik
štabni
VII/1 4
praporšþak
DK Pravna podlaga

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
0,2
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,55 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

0,1

D%

0,45

1,8

0,8

SD% SD%K SDK

6,6

SK

33

9928 /
Št.

71 / 14. 7. 2008

14

1.609,34

NZOP PREV
(v €)
PR

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

21

22

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C047

þastnik

poroþnik

DK Pravna podlaga

0,45

0,5

1,485

2,4

0,8

0,25

SD% SD%K SDK

1.816,61

15

29

36

NZOP PREV
(v €)
PR

5,585 1.361,85

7,45

SK

Št.

0,55 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,05
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
VII/1 3,3 0,1
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
0,2
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
podþastnik
višji štabni VII/1 4,8 0,1
praporšþak
0,2

Uradni list Republike Slovenije

71 / 14. 7. 2008 /
Stran

9929

Zap.
št.

23

Izvor

MORS

DMN

Tip

C

PS

DK Pravna podlaga

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
0,2
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,55 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
þastnik
nadporoþnik VII/1 3,6 0,1
0,45

1,62

0,8

SD% SD%K SDK

6,02

SK

30

9930 /
Št.

71 / 14. 7. 2008

16

1.467,92

NZOP PREV
(v €)
PR

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

24

25

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C047

þastnik

major

VII/1 4,8

0,05

0,15

0,2

0,1

0,15

0,2

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
þastnik
stotnik
VII/1 4
0,1

0,5

0,45

2,4

1,8

6,6

SK

1.609,34

17

36

33

NZOP PREV
(v €)
PR

0,25 7,45 1.816,61

0,8

SD% SD%K SDK

Št.

0,15

0,1

0,15

0,1

0,55

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

DK Pravna podlaga

Uradni list Republike Slovenije

71 / 14. 7. 2008 /
Stran

9931

Zap.
št.

26

Izvor

MORS

DMN

Tip

C

PS

DK Pravna podlaga

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
0,2
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,05
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
þastnik
podpolkovnik VII/1 5,3 0,1
0,5

2,65

0,25

SD% SD%K SDK

8,2

SK

38

9932 /
Št.

71 / 14. 7. 2008

18

1.999,49

NZOP PREV
(v €)
PR

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

27

28

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C047

mornariški
þastnik

poroþnik
fregate

VII/1 3,6

0,15

0,2

0,1

0,15

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
mornariški
poroþnik
VII/1 3,3 0,1
þastnik
korvete
0,2

0,15

0,45

0,45

1,62

1,485

0,8

0,8

SD% SD%K SDK

6,02

19

1.467,92

30

29

NZOP PREV
(v €)
PR

5,585 1.361,85

SK

Št.

0,1

0,55

0,15

0,1

0,55

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

DK Pravna podlaga

Uradni list Republike Slovenije

71 / 14. 7. 2008 /
Stran

9933

Zap.
št.

29

Izvor

MORS

DMN

Tip

C

PS

DK Pravna podlaga

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,55 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
mornariški
poroþnik
VII/1 4
0,1
þastnik
bojne ladje
0,2
0,45

1,8

0,8

SD% SD%K SDK

6,6

SK

33

9934 /
Št.

71 / 14. 7. 2008

20

1.609,34

NZOP PREV
(v €)
PR

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

30

31

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C047

mornariški
þastnik

kapitan
fregate

VII/1 5,3

0,15

0,1

0,15

0,1

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

DK Pravna podlaga

0,5

0,5

2,65

2,4

0,25

0,25

SD% SD%K SDK

8,2

7,45

SK

21

1.999,49

1.816,61

38

36

NZOP PREV
(v €)
PR

Št.

0,05

0,15

0,2

0,1

0,05

0,15

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
mornariški
kapitan
VII/1 4,8 0,1
þastnik
korvete
0,2
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71 / 14. 7. 2008 /
Stran

9935

Zap.
št.

32

Izvor

MORS

DMN

Tip

C

PS

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV

DK Pravna podlaga

0,45

1,485

0,8

SD% SD%K SDK

Št.

22

29

NZOP PREV
(v €)
PR

5,585 1.361,85

SK

9936 /

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,55 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
višji vojaški
vojaški
VII/1 3,3 0,1
uslužbenec
uslužbenec
IX. razreda
0,2

Stran

71 / 14. 7. 2008
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Zap.
št.

33

34

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C047

višji vojaški
uslužbenec

vojaški
VII/1
uslužbenec
XI. razreda

4

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV

DK Pravna podlaga

0,45

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,55 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

0,2

1,8

1,62

0,8

0,8

SD% SD%K SDK

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,55 16. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
0,1
4. odstavek 58.
0,45
þlena ZSSloV

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
višji vojaški
vojaški
VII/1 3,6 0,1
uslužbenec
uslužbenec
X. razreda
0,2

6,6

23

1.609,34

33

30

NZOP PREV
(v €)
PR

6,02 1.467,92

SK
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Št.

71 / 14. 7. 2008 /
Stran

9937

Zap.
št.

35

Izvor

MORS

DMN

Tip

C

PS

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV

DK Pravna podlaga

0,5

2,4

0,25

SD% SD%K SDK

Št.

24

36

NZOP PREV
(v €)
PR

7,45 1.816,61

SK

9938 /

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,05
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice do
stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
višji vojaški
vojaški
VII/1 4,8 0,1
uslužbenec
uslužbenec
XII. razreda
0,2

Stran

71 / 14. 7. 2008
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Zap.
št.

36

37

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C047

þastnik

polkovnik

VII/2

6

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV

DK Pravna podlaga

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,05
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
0,1
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
0,2
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,05
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
višji vojaški
vojaški
VII/1 5,3 0,1
uslužbenec
uslužbenec
XIII. razreda
0,2

0,5

0,5

3

2,65

0,25

0,25

SD% SD%K SDK

9,25

8,2

SK

41

38

Št.

71 / 14. 7. 2008 /
Stran

25

2.255,52

1.999,49

NZOP PREV
(v €)
PR
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9939

Zap.
št.

38

Izvor

MORS

C047

þastnik

brigadir

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)

0,05

0,15

0,2

0,1

OK D%

VII/2 6,8

TR

0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

DK Pravna podlaga

0,5

3,4

SK

26

44

NZOP PREV
(v €)
PR

0,25 10,45 2.548,13

SD% SD%K SDK

Št.

C

PS

9940 /

DMN

Tip

Stran

71 / 14. 7. 2008
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Zap.
št.

39

40

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C047

general

general
VII/2
podpolkovnik

8

0,15

0,1

0,15

0,1

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

DK Pravna podlaga

0,5

0,5

4

3,4

SK

27

0,25 12,25 2.987,04

49

44

NZOP PREV
(v €)
PR

0,25 10,45 2.548,13

SD% SD%K SDK

Št.

0,05

0,15

0,2

0,1

0,05

0,15

0,2

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
general
generalmajor VII/2 6,8 0,1
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71 / 14. 7. 2008 /
Stran

9941

Zap.
št.

41

Izvor

MORS

DMN

Tip

C

PS
DK Pravna podlaga

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,05
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
mornariški
kapitan
VII/2 6
0,1
þastnik
bojne ladje
0,2
0,5

3

0,25

SD% SD%K SDK

9,25

SK

41

9942 /
Št.

71 / 14. 7. 2008

28

2.255,52

NZOP PREV
(v €)
PR

Stran
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Zap.
št.

42

43

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C047

admiral

0,15

0,1

0,15

0,1

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

DK Pravna podlaga

0,5

0,5

3,4

3,4

SK

29

0,25 10,45 2.548,13

44

44

NZOP PREV
(v €)
PR

0,25 10,45 2.548,13

SD% SD%K SDK

Št.

0,05

0,15

0,2

0,1

0,05

0,15

0,2

0,1

OK D%

VII/2 6,8

TR

kontraadmiral VII/2 6,8

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
mornariški
kapitan
þastnik
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71 / 14. 7. 2008 /
Stran

9943

Zap.
št.

44

Izvor

MORS

DMN

Tip

C

PS

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
admiral
viceadmiral
VII/2

TR

8

DK Pravna podlaga

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV
0,2
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,05
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

0,1

OK D%

0,5

4

SK

9944 /
Št.

71 / 14. 7. 2008

30

49

NZOP PREV
(v €)
PR

0,25 12,25 2.987,04

SD% SD%K SDK

Stran
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Zap.
št.

45

46

Izvor

MORS

MORS

DMN

DMN

Tip

C

C

PS

C047

višji vojaški
uslužbenec

4. odstavek 58.
þlena ZSSloV

DK Pravna podlaga

107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,05
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)
vojaški
VII/2 6,8 0,1
4. odstavek 58.
uslužbenec
þlena ZSSloV
XV. razreda
0,2
107. þlen ZOBR
(posebni pogoji
dela)
0,15
9. þlen uredbe
(dodatek za delo v
upravi)
0,05
8. þlen uredbe
(posebne
obremenitve in
odgovornosti)
0,1 10.a þlen uredbe
(omejitev pravice
do stavke)
0,15 16.a þlen uredbe
(dodatek za
uskladitev plaþ)

Šifra
Formacijska Šifra
Naziv
TR OK D%
formacijske
dolžnost
naziva (podroþna
dolžnosti / (podroþna
zakonodaja)
naziva
zakonodaja)
C047
višji vojaški
vojaški
VII/2 6
0,1
uslužbenec
uslužbenec
XIV.
razreda
0,2

0,5

0,5

3,4

3

9,25

SK

2.255,52

Št.

71 / 14. 7. 2008 /

31

44

41

NZOP PREV
(v €)
PR

0,25 10,45 2.548,13

0,25

SD% SD%K SDK
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Stran

9945

Stran

9946 /
3157.

Št.

71 / 14. 7. 2008

Uredba o finančni pomoči ob nepredvidljivih
dogodkih v kmetijstvu

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa vrste ukrepov, upravičence, pogoje ter
postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju
kmetijske proizvodnje (UL L št. 337 z dne 21. 12. 2007, str. 35;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES). Namen izvajanja
ukrepov po tej uredbi je ohranjanje kmetijske dejavnosti ter
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. upravičenec je kmetijsko gospodarstvo, ki se ukvarja s
primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, navedenih v prilogi
I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str 22;
v nadaljnjem besedilu: priloga I k Pogodbi), podpisani v Rimu
25. marca 1957, ter so mu odobrena sredstva po tej uredbi;
2. prejemnik sredstev je upravičenec, ki je prejel sredstva
po tej uredbi;
3. šteje se, da je podjetje v stanju kapitalske neustreznosti, kadar je tekoča izguba v zadnjem letu pred oddajo vloge
dosegla višino četrtine osnovnega kapitala;
4. za namen izvedbe te uredbe se kot dohodek iz kmetijske dejavnosti šteje dohodek kmetijske dejavnosti, gozdarstva
in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
II. VRSTE UKREPOV
3. člen
(vrste ukrepov)
V skladu z Uredbo 1535/07/ES se sredstva namenijo za
ukrepe:
1. finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara
ali strele na kmetijskem gospodarstvu;
2. finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti
za delo;
3. podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi slabšanja
ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel;
4. podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja;
5. nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni
rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi.
III. UKREP: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO
ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU
4. člen
(predmet podpore)
Predmet podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi
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nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi. Gre za
škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele.
5. člen
(vlagatelji)
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi in so nosilci kmetijskega gospodarstva
ter kandidirajo za pridobitev sredstev po tej uredbi.
6. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano
v register kmetijskih gospodarstev;
2. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu oddaje vloge. Če v tekočem letu
zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva vloga iz
preteklega leta;
3. škodni dogodek je nastal največ 12 mesecev pred
oddajo vloge;
4. v zvezi s kmetijo:
a) vlagatelj ali član kmetije po zakonu, ki določa kmetijstvo, je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali
b) dohodki iz kmetijske dejavnosti vseh članov kmetije
predstavljajo več kakor 75 odstotkov dohodka kmetije;
5. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik (v nadaljnjem besedilu: s.p.), mora biti nosilec
tega kmetijskega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki je registrirano za opravljanje primarne kmetijske dejavnosti. Prihodek
iz kmetijske dejavnosti je predstavljal po zadnjih razpoložljivih
podatkih več kakor 75 odstotkov prihodka podjetja;
6. vlagatelj je imel ob nastanku škodnega dogodka prijavljeno stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva. V primeru pravne osebe ali s.p. velja določilo za zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva;
7. dohodek vlagatelja po zadnjih razpoložljivih podatkih
ne presega minimalne plače za delo s polnim delovnim časom
v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo;
8. določbi iz 6. in 7. točke tega odstavka ne veljata v primeru planin in skupnih pašnikov;
9. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem
ukrepu se šteje, da ni v težavah, če:
a) ima nosilec kmetije ob oddaji vloge po evidenci DURS
plačane davke in prispevke, določene z zakonom, ali
b) ima pravna oseba ali s.p. poravnane obveznosti do
države oziroma ni v stanju kapitalske neustreznosti;
10. 	objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara oziroma
strele;
11. 	objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen primarni kmetijski pridelavi
kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi;
12. 	predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica;
13. 	minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj
izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu, je 5.000
eurov.
7. člen
(finančne določbe)
(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki
nepovratnih sredstev. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz drugega odstavka tega člena, v skladu z višino ocenjene škode.
(2) Za delno nadomestilo škode znaša višina nepovratnih
sredstev:
– do 7.500 eurov…………..nad vključno 65.000 eurov
ocenjene škode;
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– do 6.500 eurov......…............……od vključno 55.000
do 65.000 eurov ocenjene škode;
– do 5.500 eurov………............…..od vključno 45.000
do 55.000 eurov ocenjene škode;
– do 4.500 eurov………...............…od vključno 35.000
do 45.000 eurov ocenjene škode;
– do 3.500 eurov.……….............….od vključno 25.000
do 35.000 eurov ocenjene škode;
– do 2.500 eurov.……...............…...od vključno 15.000
do 25.000 eurov ocenjene škode;
– do 1.500 eurov………….................od vključno 5.000 do
15.000 eurov ocenjene škode.
(3) Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu
le enkrat v treh letih.
(4) Višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek ne
presega dejanske škode.
(5) Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo
1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7.500 eurov v
katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se
uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu
ali zastavljene cilje.
(6) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Skupnosti.
IV. UKREP: FINANČNA POMOČ OB SMRTI,
INVALIDNOSTI ALI NESPOSOBNOSTI ZA DELO
8. člen
(predmet podpore)
Predmet podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je
posledica smrti, več kakor 50-odstotne invalidnosti, več kakor
šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive
vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.
9. člen
(vlagatelji)
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi in so nosilci kmetijskega gospodarstva
ter kandidirajo za pridobitev sredstev po tej uredbi.
10. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano
v register kmetijskih gospodarstev;
2. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu oddaje vloge. Če v tekočem letu
zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva vloga iz
preteklega leta;
3. škodni dogodek se nanaša na nosilca ali člana kmetijskega gospodinjstva, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova primarne kmetijske dejavnosti.
Kot član kmetijskega gospodinjstva se šteje član kmetije po
zakonu, ki določa kmetijstvo. V primeru drugih oblik kmetijskih
gospodarstev, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, se kot
član kmetijskega gospodinjstva šteje član, ki ima, oziroma je
ob smrti imel, prijavljeno stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, in sicer: zastopnik nosilca kmetijskega
gospodarstva, njegovi potomci ali njegovi posvojenci in njihovi
zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, njegovi vnuki oziroma
potomci njegovih posvojencev in njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, njegov zakonec ali zunajzakonski partner,
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njegovi bratje in sestre ter njihovi zakonci ali zunajzakonski
partnerji in njihovi potomci, njegovi starši, njegovi stari starši
in posvojitelj;
4. škodni dogodek je nastal največ 12 mesecev pred
oddajo vloge;
5. vlagatelj ima prijavljeno stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva. V primeru pravne osebe
ali s.p. velja določilo za zastopnika nosilca kmetijskega
gospodarstva;
6. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem
ukrepu se šteje, da ni v težavah, če:
a) ima nosilec kmetije ob oddaji vloge po evidenci DURS
plačane davke in prispevke, določene z zakonom, ali
b) ima pravna oseba ali s.p. poravnane obveznosti do
države oziroma ni v stanju kapitalske neustreznosti;
7. dohodek vlagatelja ali člana kmetijskega gospodinjstva, ki se mu je pripetil škodni dogodek, po zadnjih razpoložljivih podatkih ni presegal minimalne plače za delo s
polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa
minimalno plačo.
11. člen
(finančne določbe)
(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz
drugega odstavka tega člena v skladu z ugotovljeno stopnjo
invalidnosti, trajanjem nesposobnosti za delo oziroma primerom smrti.
(2) Ob smrti, invalidnosti ali delovni nezmožnosti znaša
višina nepovratnih sredstev:
– do 7.500 eurov…………………………smrt;
– do 7.500 eurov………………………100-odstotna invalidnost;
– do 6.750 eurov………………………90-odstotna invalidnost;
– do 6.000 eurov……………………….80-odstotna invalidnost;
– do 5.200 eurov………………………70-odstotna invalidnost;
– do 4.500 eurov………………………60-odstotna invalidnost;
– do 3.750 eurov………………………50-odstotna invalidnost;
– do 7.500 eurov………………………12-mesečna nesposobnost;
– do 6.875 eurov………………………11-mesečna nesposobnost;
– do 6.250 eurov………………………desetmesečna nesposobnost;
– do 5.625 eurov………………………devetmesečna nesposobnost;
– do 5.000 eurov………………………osemmesečna nesposobnost;
– do 4.375 eurov………………………sedemmesečna nesposobnost;
– do 3.750 eurov………………………šestmesečna nesposobnost.
(3) Isti upravičenec lahko pridobi podporo po tem ukrepu
le enkrat v treh letih.
(4) Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo
1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7.500 eurov v
katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se
uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu
ali zastavljene cilje.
(5) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Skupnosti.
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V. UKREP: PODPORA KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM
ZARADI SLABŠANJA EKONOMSKIH RAZMER
V DEJAVNOSTI IN NENADNIH POMOROV ČEBEL
12. člen
(predmet podpore)
(1) Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in zaradi škode,
ki je nastala zaradi nenadnih pomorov čebel.
(2) Namen ukrepa je ohranitev staleža plemenskih živali zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti ter ohranitev čebeljih družin zaradi ogroženosti kot posledice nenadnih pomorov.
(3) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v
obliki podpore na glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ)
plemenskih živali ali čebeljih družin. Minister, pristojen za kmetijstvo, s sklepom določi vrsto dejavnosti in višino pomoči. Sklep, ki
se objavi na internet strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), se izda na predlog strokovne komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo.
13. člen
(vlagatelji)
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi in so nosilci kmetijskega gospodarstva
ter kandidirajo za pridobitev sredstev po tej uredbi.
14. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano
v register kmetijskih gospodarstev;
2. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu oddaje vloge. Če v tekočem letu
zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva vloga iz
preteklega leta;
3. določilo iz prejšnje točke ne velja za čebelarje;
4. najmanjše število GVŽ plemenskih živali oziroma čebeljih družin, ki morajo biti v reji na kmetijskem gospodarstvu
za vrsto dejavnosti iz 12. člena te uredbe, se določi z javnim
razpisom;
5. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem
ukrepu se šteje, da ni v težavah, če:
a) ima nosilec kmetije ob oddaji vloge po evidenci DURS
plačane davke in prispevke, določene z zakonom, ali
b) ima pravna oseba ali s. p. poravnane obveznosti do
države oziroma ni v stanju kapitalske neustreznosti.
(2) Dodatni pogoji za čebelarje:
1. kmetijsko gospodarstvo je imelo na dan škodnega dogodka čebelnjake registrirane v Centralnem registru čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) in so bili v preteklem letu
oziroma ob registraciji čebelnjaka, če je bil čebelnjak registriran
po datumu popisa čebeljih družin, sporočeni podatki o številu
čebeljih družin;
2. vlagatelj lahko uveljavlja podporo zaradi nenadnega
pomora čebeljih družin največ do števila, ki je bilo v CRČ javljeno kot zadnje pred škodnim dogodkom;
3. vlagatelj mora predložiti kopijo zapisnika pregleda Nacionalnega veterinarskega inštituta, iz katerega je razvidno, da
pogin ni posledica kužne bolezni oziroma nepravilne oskrbe
čebeljih družin.
(3) Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo obdržal, razen
v primeru višje sile, stalež plemenske črede, ki ga je imel ob
vložitvi vloge, ali število čebeljih družin, ki jih je imel pred nenadnim pomorom, še najmanj dve leti.
15. člen
(finančne določbe)
(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki
nepovratnih sredstev ter znašajo do 7.500 eurov.
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(2) Podrobnejši način izvedbe sklepa ministra iz tretjega
odstavka 12. člena se natančneje določi z javnim razpisom.
(3) Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo
1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7.500 eurov v
katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se
uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu
ali zastavljene cilje.
(4) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Skupnosti.
VI. UKREP: PODPORA KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM
ZARADI DEGRADIRANOSTI OKOLJA
16. člen
(predmet podpore)
Namen ukrepa je podpora za kmetijsko dejavnost s plačili
za kmetijska gospodarstva, ki so na območjih z degradiranim
okoljem in opravljajo na njih svojo dejavnost ter imajo zaradi
takega okolja znižan dohodek. Kmetijsko gospodarstvo mora
biti na degradiranih območjih, ki jih določi Vlada Republike Slovenije s posebnim odlokom po zakonu, ki ureja varstvo okolja,
s posebnim sklepom pa določi obveznosti MKGP.
17. člen
(vlagatelji)
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi in so nosilci kmetijskega gospodarstva
ter kandidirajo za pridobitev sredstev po tej uredbi.
18. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– kmetijsko gospodarstvo je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev in ima urejene podatke o GERK-ih v skladu s
predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
– kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu oddaje vloge. Če v tekočem letu
zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva vloga iz
preteklega leta;
– kmetijsko gospodarstvo je vključeno v kontrolo ekološke
pridelave in izpolnjuje vse pogoje iz predpisa, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
– kmetijsko gospodarstvo je izgubilo ali ne more pridobiti
certifikata za ekološko kmetovanje zaradi ugotovljene razvrednotenosti okolja;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem
ukrepu se šteje, da je v težavah, ko je iz evidence DURS
razvidno, da vlagatelj ob oddaji vloge nima plačanih davkov in
prispevkov, določenih z zakonom.
(2) Podpora se dodeli za kmetijska zemljišča, ki so vključena v kontrolo ekološke pridelave na kmetijskih gospodarstvih
s pridobljenim potrdilom za ekološko pridelavo.
19. člen
(višina plačil)
(1) Plačila zaradi degradiranosti okolja se določijo za posamezno kmetijsko gospodarstvo glede na površino prijavljenih
kmetijskih zemljišč v uporabi v registru kmetijskih gospodarstev.
(2) Višina plačila za kmetijsko gospodarstvo zaradi degradiranosti okolja se določi glede na vrsto pridelave, tako da
plačilo na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi znaša:
– njive – poljščine: do 200 eurov/ha na leto,
– vrtnine na prostem: do 250 eurov/ha na leto,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: do 250 eurov/ha na leto,
– oljčniki z gostoto najmanj do 150 dreves/ha, nasadi
sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in
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kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri drugih sadnih vrstah:
300 eurov/ha na leto,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200
dreves/ha: do 250 eurov/ha na leto,
– vinogradi, hmeljišča in drevesnice: do 300 eurov/ha
na leto,
– travinje (trave in travno-deteljne mešanice na njivah in
trajno travinje): do 120 eurov/ha na leto.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka skupno plačilo za posamezno kmetijsko gospodarstvo ne sme presegati
2.500 eurov na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(4) Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo
1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7.500 eurov v
katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se
uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu
ali zastavljene cilje.
(5) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Skupnosti.
20. člen
(naloge organizacije za kontrolo)
Organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov in
živil morajo za vlagatelje, ki so se prijavili v kontrolo najpozneje
do 31. decembra preteklega leta in v tekočem letu kmetujejo
v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov oziroma živil, v evidenco pridelovalcev
in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
vpisati: najpozneje do 25. oktobra tekočega leta podatke o
odvzetih ali zavrnjenih certifikatih za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil za tekoče leto
zaradi posledic ugotovljene degradiranosti okolja.

VII. UKREP: NADOMESTILO KMETIJSKIM
GOSPODARSTVOM ZARADI BOLEZNI REJNIH ŽIVALI,
KO POVRAČILO ŠKODE NI UREJENO Z DRUGIMI
PREDPISI
21. člen
(predmet podpore)
Predmet podpore je blažitev poslabšanja ekonomskega
položaja kmetijskih gospodarstev, ko povračilo ni urejeno z
drugimi predpisi, zaradi:
a) omejenega prometa trgovanja na kmetijskem gospodarstvu zaradi aviarne influence,
b) zapore kot posledice izbruha klasične prašičje kuge v
sosednji državi.
22. člen
(vlagatelji)
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi in so nosilci kmetijskega gospodarstva
ter kandidirajo za pridobitev sredstev po tej uredbi.
23. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano
v register kmetijskih gospodarstev;
2. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu oddaje vloge. Če v tekočem letu
zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva vloga iz
preteklega leta;
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3. če je vlagatelj pravna oseba ali s.p., mora biti nosilec
tega kmetijskega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki je registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti. Prihodek iz kmetijske dejavnosti je predstavljal po zadnjih razpoložljivih podatkih
več kakor 75 odstotkov prihodka podjetja;
4. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem
ukrepu se šteje, da ni v težavah, če:
a) ima nosilec kmetije ob oddaji vloge po evidenci DURS
plačane davke in prispevke, določene z zakonom, ali
b) ima pravna oseba ali s.p. poravnane obveznosti do
države oziroma ni v stanju kapitalske neustreznosti;
5. povračilo škode ni mogoče uveljavljati po drugih predpisih;
6. kmetijsko gospodarstvo za navedeni bolezni ni prejelo
sredstev po drugih predpisih;
7. za vloge iz točke a) 21. člena te uredbe je iz popisa
uradnega veterinarja ali iz B obrazca vloge, oddane v letu pred
škodnim dogodkom, razviden najmanjši obseg živali na kmetijskem gospodarstvu, ki znaša 4.000 pitovnih piščancev ali 400
puranov v turnusu ali 1.600 kokoši nesnic;
8. za vloge iz točke b) 21. člena te uredbe je iz popisa
uradnega veterinarja ali iz B obrazca zadnje oddane vloge
razviden najmanjši obseg živali na kmetijskem gospodarstvu,
ki znaša 10 GVŽ prašičev. Pri preračunu GVŽ se upoštevajo
koeficienti iz B obrazca zadnje oddane vloge;
9. kmetijsko gospodarstvo vlagatelja se nahaja na območju, kjer je bila z odločbo pristojnega organa uvedena zapora
območja oziroma je bil z odločbo pristojnega organa ustavljen
promet trgovanja na kmetijskem gospodarstvu.
24. člen
(finančne določbe)
(1) Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki
nepovratnih sredstev ter znašajo do 7.500 eurov.
(2) Višina sredstev na GVŽ in upravičene kategorije živali oziroma podrobnejšo izvedbo ukrepa se določi z javnim
razpisom.
(3) Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo
1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7.500 eurov v
katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se
uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu
ali zastavljene cilje.
(4) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Skupnosti.
VIII. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
25. člen
(javni razpisi)
(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Obseg sredstev za ukrepe po tej uredbi se v
javnem razpisu določi največ do višine sredstev zagotovljenih
na PP 5538 za ta namen v posameznem proračunskem letu.
Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).
(2) MKGP pripravi javne razpise. V javnih razpisih so
podrobneje opredeljeni pogoji za dodelitev sredstev, postopki,
dokazila ter način uveljavljanja sredstev. Javne razpise objavi
MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije. V okviru javnega
razpisa za posamezen ukrep so sredstva lahko razdeljena po
posameznih namenih znotraj ukrepa, ciljih ukrepa ali skupinah
posameznih upravičencev ter se vloge za ta namen ločeno
uvrščajo na liste prejetih in popolnih vlog.
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26. člen

(odločitev o vrstnem redu prispetja vlog)
(1) Vloge za javni razpis je potrebno poslati priporočeno
po pošti ali na vložišču ARSKTRP.
(2) Če vlagatelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, jo mora
poslati na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen ukrep,
ki se objavi na spletni strani ARSKTRP.
(3) Vloga iz prvega odstavka tega člena se vlaga v pisni
obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in
MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po
zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani, v mapah
ter mora biti priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge morajo
biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega
razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v
originalnih ovojnicah.
(4) ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog,
oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo
predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev
popolnih vlog višja od razpisanih sredstev, v primeru, da ima
na končnem mestu liste prejetih vlog dve ali več vlog na
ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje,
ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih
vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet
žrebanja. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, ter osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na ARSKTRP.
(5) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP.
Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se
z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira
žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti
komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre
v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi
žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko
izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji.
(6) O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in
navzoči vlagatelji, če so prisotni.
27. člen
(obravnava vlog)
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava
ARSKTRP.
(2) Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog
nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
(3) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku 30 dni od vložitve vloge od vlagatelja pisno
zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge
je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum
in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta)
oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejetju
na ARSKTRP se dopolnjena vloga znova pregleda. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
(4) Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste
popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
(5) Ne glede na določilo drugega odstavka tega člena
poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk
uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
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(6) Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po
vrstnem redu uvrstitve na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(7) Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje,
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev,
če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
28. člen
(izdaja odločbe)
(1) Sredstva se odobrijo upravičencu z odločbo o pravici
do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
(2) Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15
dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način iz prvega odstavka 26. člena te uredbe, kot je določen za
vložitev vloge. Pritožbo je treba poslati priporočeno po pošti
na ARSKTRP.
(3) Sredstva se izplačajo na transakcijski račun upravičenca
po opravljenih administrativnih kontrolah. Nakazilo na transakcijski
račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti
ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.
29. člen
(finančne določbe)
Višina sredstev za posamezen ukrep se, v skladu z določbo prvega odstavka 25. člena te uredbe, določi z javnim
razpisom.
30. člen
(omejitev sredstev)
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen
samo iz enega ukrepa po tej uredbi.
(2) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej
uredbi, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepov zunaj
Republike Slovenije.
31. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv
podjetja) ter opis namena dodeljenih javnih sredstev in znesek
odobrenih javnih sredstev bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
(2) Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
32. člen
(kontrola za ukrep podpore kmetijskim gospodarstvom
zaradi degradiranosti okolja)
(1) ARSKTRP izda odločbo in izvede izplačilo potem,
ko ugotovi, da upravičenci izpolnjujejo pogoje iz 18. člena te
uredbe.
(2) ARSKTRP preveri izpolnjevanje pogojev za pridobitev
plačila iz 18. člena te uredbe tudi na podlagi podatkov iz zbirne
vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike.
33. člen
(nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev)
(1) Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da jih je
pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
ali v nasprotju z določbami te uredbe, mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(2) Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more
pridobiti novih sredstev z ukrepi kmetijske politike dve leti od
dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema
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zahtevka za vračilo sredstev in vrnitve vseh pridobljenih sredstev po tej uredbi, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(3) Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih
sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe),
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo
(velja za fizične osebe),
3. razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če
tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko
zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi
nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del.
(4) O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni
organ in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba
to zmožna storiti.
34. člen
(hramba dokumentacije)
Prejemniki sredstev, ki so jih pridobili na podlagi te uredbe, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila
sredstev.
IX. PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
35. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih
evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ,
ki odloča o zahtevku upravičenca.
X. KONČNA DOLOČBA
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-17/2008/15
Ljubljana, dne 10. julija 2008
EVA 2008-2311-0108
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3158.

Uredba o upravljanju koprskega tovornega
pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti,
podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje,
razvoj in redno vzdrževanje pristaniške
infrastrukture v tem pristanišču

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena, 40. člena,
41. člena, prvega in drugega odstavka 44. člena in drugega
odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS,
št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka
3. člena, 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP)
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in 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o upravljanju koprskega tovornega pristanišča,
opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi
koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj
in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture
v tem pristanišču
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) S to uredbo se ureja način upravljanja in vodenja koprskega tovornega pristanišča, urejajo pogoji in način opravljanja
pristaniških dejavnosti na pristaniškem območju ter določajo
pristaniške pristojbine v koprskem tovornem pristanišču.
(2) Ta uredba je tudi koncesijski akt za sklenitev enovitega
koncesijskega javno-zasebnega partnerstva (v nadaljnjem besedilu: koncesijsko razmerje) na območju koprskega tovornega
pristanišča za:
– opravljanje nalog vodenja pristanišča;
– opravljanje pristaniške dejavnosti vkrcavanja in izkrcavanja tovora v koprskem pristanišču in skladiščenje tega
tovora;
– opravljanje pristaniške dejavnosti vstopanja in izstopanja potnikov v pomorskem potniškem prometu;
– upravljanje, vodenje in razvoj pristaniške infrastrukture,
ki ni namenjena za javni promet;
– izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet.
2. člen
(območje koprskega tovornega pristanišča po tej uredbi)
(1) Koprsko tovorno pristanišče po tej uredbi zajema vodni in priobalni prostor, ki obsega operativne in negrajene dele
obale ter druga zemljišča na kopnem za opravljanje pristaniških
dejavnosti. Območje koprskega tovornega pristanišča po tej
uredbi je določeno v grafični obliki v prilogi 1, ki je sestavni del
te uredbe.
(2) Vlada s sklepom spremeni območje pristanišča, če je
to potrebno zaradi izvedbe prostorskih aktov, programa razvoja
pristanišča ali spremenjenega območja ekonomske cone.
3. člen
(pomen izrazov)
Poleg pomenov, določenih v Pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Pomorski zakonik), Zakonu o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gospodarskih javnih službah) in Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: Zakon o
javno-zasebnem partnerstvu), imajo izrazi v tej uredbi še naslednji pomen:
– »koprsko tovorno pristanišče« je celovit vodni in priobalni prostor, v katerem se opravljajo pristaniške dejavnosti, ki so
namenjene za tovorni promet, in dejavnosti, ki so namenjene
za potniški promet (v nadaljnjem besedilu: pristanišče);
– »pristaniška infrastruktura, namenjena za javni promet«
so akvatorij, grajene obale, valolomi, pristopi na pomole, naprave za privezovanje, drugi objekti in naprave, ki se po namenu
uporabljajo za varnost plovbe in varen privez, vhodi, primarne
dovozne poti in primarni železniški tiri, ki so namenjeni za javni
cestni oziroma železniški promet. Grajene obale, vhodi, primarne dovozne poti in primarni tiri so navedeni v grafični obliki v
prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe;
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– »pristaniška infrastruktura, ki ni namenjena za javni
promet« je vsa druga pristaniška infrastruktura razen tiste, ki je
v skladu s prejšnjo alinejo namenjena za javni promet.
II. UPRAVLJANJE IN VODENJE PRISTANIŠČA
4. člen
(upravljavec pristanišča)
(1) Upravljavec pristanišča je Republike Slovenija.
(2) Upravne naloge v zvezi z upravljanjem in vodenjem
pristanišča izvaja ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
(3) Posamezne upravne naloge v zvezi z upravljanjem in
vodenjem pristanišča, določene s to uredbo in drugimi predpisi,
izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem
besedilu: uprava za pomorstvo).
(4) Posamezne naloge v zvezi z upravljanjem pristanišča,
ki so določene s to uredbo in drugimi predpisi ter ne pomenijo
izvajanja upravnih nalog, lahko koncedent s koncesijsko pogodbo prenese na koncesionarja.
5. člen
(naloge upravljavca pristanišča)
(1) Za izpolnjevanje svoje obveznosti iz 41. člena Pomorskega zakonika mora upravljavec pristanišča storiti vse za
nemoteno delovanje pristanišča, zlasti pa opravljati naslednje
naloge:
– zagotavljati varno plovbo na območju pristanišča;
– skrbeti za nemoteno obratovanje pristanišča;
– skrbeti, da se na območju pristanišča trajno izvaja pristaniška dejavnost;
– skrbeti za pridobitev vodnih pravic, ki so potrebne za
pristanišče;
– sklepati koncesijska javno-zasebna partnerstva za opravljanje storitev, ki sestavljajo pristaniško dejavnost;
– skrbeti za izvajanje gospodarskih javnih služb iz prvega
odstavka 44. člena Pomorskega zakonika na način, določen
z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu;
– oddajati v najem zemljišča na območju pristanišča, ki
so v lasti Republike Slovenije, za izvajanje javno-zasebnih partnerstev iz prejšnjih dveh alinej in ustanavljati na teh zemljiščih
stvarne pravice na tuji stvari v ta namen;
– skrbeti za upravljanje pristaniške infrastrukture in upravljati pristaniško infrastrukturo, namenjeno za javni promet;
– skrbeti za zadovoljevanje izkazanih obrambnih in varnostnih potreb ter potreb s področja zaščite in reševanja skladno
s koncesijsko pogodbo;
– zagotavljati priveze in uporabo nujne operativne pristaniške infrastrukture za priveze namenskih plovil ter skladiščenje
ali namestitev intervencijske opreme ob nenadnem onesnaženju morja skladno s koncesijsko pogodbo;
– zagotavljati razvoj pristanišča;
– nadzirati izvajanje koncesij, podeljenih na podlagi te
uredbe;
– predpisati pogoje za opravljanje varnega prometa in
vzdrževanje reda v pristanišču, tako da sprejme pristaniški
red;
– predpisati pogoje za uporabo pristanišča pri opravljanju
prevozne, pristaniške ali druge gospodarske dejavnosti.
(2) Upravne naloge v zvezi s prvo, drugo, tretjo, četrto,
osmo in dvanajsto alinejo prejšnjega odstavka opravlja uprava
za pomorstvo, naloge iz drugih alinej pa ministrstvo.
6. člen
(upravljanje pristaniške infrastrukture)
(1) Upravljanje pristaniške infrastrukture obsega naloge,
ki so potrebne, da je pristaniška infrastruktura ves čas v ustreznem obratovalnem stanju ter trajno namenjena za obratovanje
pristanišča in opravljanje pristaniške dejavnosti.
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(2) Upravljanje pristaniške infrastrukture obsega zlasti:
– nadzor nad stanjem pristaniške infrastrukture;
– vodenje evidence pristaniške infrastrukture iz četrtega
odstavka tega člena in drugih predpisanih evidenc v zvezi z
objekti in napravami pristaniške infrastrukture;
– zagotavljanje, da koncesionar zavaruje pristaniško infrastrukturo v skladu s koncesijsko pogodbo;
– zagotavljanje, da koncesionar redno vzdržuje pristaniško infrastrukturo;
– urejanje razmerij s tretjimi osebami pri uporabi pristaniške infrastrukture;
– vse druge naloge skrbnega gospodarjenja s pristaniško
infrastrukturo.
(3) Za upravljanje in vodenje pristaniške infrastrukture, ki
ni namenjena za javni promet, sklene upravljavec pristanišča
koncesijsko javno-zasebno partnerstvo na način, določen v
34. členu te uredbe.
(4) Evidenca pristaniške infrastrukture iz druge alineje
drugega odstavka tega člena je sestavni del koncesijske pogodbe po tej uredbi ter obsega seznam vseh objektov in naprav
pristaniške infrastrukture, glede posameznega objekta oziroma
naprave pa naslednje podatke o:
– vrsti posameznega objekta in naprave pristaniške infrastrukture;
– identifikaciji objekta in naprave pristaniške infrastrukture;
– lokaciji objekta in naprave pristaniške infrastrukture, če
gre za objekt in z njim povezano napravo;
– letu zgraditve ali pridobitve objekta in naprave pristaniške infrastrukture;
– lastniku pristaniške infrastrukture;
– upravljavcu pristaniške infrastrukture;
– vzdrževalnih delih in vlaganjih v razvoj pristaniške infrastrukture.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena vodi evidenco
vse pristaniške infrastrukture upravljavec pristanišča. Upravljavec pristanišča v skladu z računovodskimi predpisi najmanj
enkrat letno uskladi evidenco z dejanskim stanjem na podlagi
inventurnega popisa, ki ga opravi inventurna komisija, sestavljena iz predstavnikov upravljavca pristanišča in koncesionarja. Koncesionar mora inventurni komisiji v ta namen dati
potrebne podatke.
7. člen
(razvoj pristanišča)
(1) Program razvoja pristanišča pripravi ministrstvo, sprejme pa ga Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada).
(2) Strokovne podlage programa razvoja pristanišča pripravita koncesionar in uprava za pomorstvo. Strokovne podlage morajo biti predložene ministrstvu najpozneje šest mesecev
po pozivu ministrstva upravi za pomorstvo oziroma koncesionarju, da jih pripravita.
8. člen
(vodenje pristanišča)
(1) Vodenje pristanišča je v funkciji organiziranja delovanja pristanišča zaradi doseganja operativnih ciljev opravljanja
pristaniških dejavnosti v skladu z namenom pristanišča in obsega zlasti naslednje naloge:
– usklajevanje dejavnosti za nemoteno opravljanje prekladalnih storitev, skladiščenja in hrambe ter notranjih premikov
blaga;
– usklajevanje dejavnosti za nemoteno opravljanje pomorskega potniškega prometa;
– skrb za nakup naprav in opreme za opravljanje dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno delovanje pristanišča (viličar,
dvigala in druga podobna oprema), in njihovo upravljanje;
– skrb za vzdrževanje reda v pristanišču (varovanje, promet, požarna varnost, varstvo pri delu);
– skrb za varstvo okolja, ki zajema zagotovitev vseh predpisanih varnostnih ukrepov za preprečitev onesnaženja morja
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in širjenja izlitih tekočin v morje ter načrtovanje in izvedbo
ukrepov pri opravljanju pristaniških dejavnosti na način, ki čim
manj obremenjujejo okolje;
– skrb za opravljanje obrambnih in varnostnih nalog oziroma nalog za zaščito in reševanje ali podporo tem nalogam v
zvezi z odzivanjem države na nesreče ali krizne situacije oziroma za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države, sprejetih v mednarodnih organizacijah ali na podlagi mednarodnih
pogodb, skladno s koncesijsko pogodbo;
– skrb za čistočo kopnega in vodnega prostora v pristanišču (usklajevanje dejavnosti za nemoteno izvajanje predpisanih ukrepov ravnanja z odpadki ter dejavnosti izvajanja
gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil).
(2) Pravice in dolžnosti opravljati na območju pristanišča
naloge vodenja pristanišča iz prejšnjega odstavka se prenesejo
na koncesionarja v skladu z 28. členom te uredbe. Pravice in
obveznosti v zvezi z vodenjem pristanišča uredita upravljavec
pristanišča in koncesionar s koncesijsko pogodbo.

III. OPRAVLJANJE PRISTANIŠKE DEJAVNOSTI
9. člen
(splošno)
(1) Pravico opravljati na območju pristanišča (pristaniškem prostoru) storitve, ki sestavljajo pristaniško dejavnost,
podeli upravljavec pristanišča s sklenitvijo koncesijske pogodbe
skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Ta uredba je koncesijski akt za sklenitev koncesijskega razmerja za:
– vkrcavanje in izkrcavanje tovora ter skladiščenje tega
tovora (v nadaljnjem besedilu: ravnanje s tovorom);
– vstopanje in izstopanje potnikov v pomorskem potniškem prometu (v nadaljnjem besedilu: pomorski potniški promet).
10. člen
(ravnanje s tovorom in pomorski potniški promet)
(1) Ravnanje s tovorom obsega:
– privez ladje;
– vse potrebne naloge in storitve v zvezi z izkrcavanjem
tovora z ladje;
– vse potrebne naloge in storitve v zvezi z vkrcavanjem
tovora na ladjo;
– prekladalne storitve;
– prevoz tovora po pristaniškem prostoru;
– skladiščenje tovora na pristaniškem prostoru ali skladiščih, zgrajenih na tem prostoru, če je to sestavni del prekladalnih storitev.
(2) Pomorski potniški promet obsega:
– privez ladje;
– vse potrebne naloge in storitve v zvezi z vstopanjem
potnikov in prtljage na ladjo;
– vse potrebne naloge in storitve v zvezi z izstopanjem
potnikov in prtljage z ladje;
– prevoz potnikov po pristaniškem prostoru.
(3) Za ravnanje s tovorom in opravljanje pomorskega
potniškega prometa se na območju pristanišča sklene le eno
koncesijsko razmerje. Koncesionar pridobi izključno pravico
opravljati storitve ravnanja s tovorom in dejavnost pomorskega
potniškega prometa na območju pristanišča.
(4) Koncesionar lahko opravlja tudi druge logistične storitve, povezane s storitvami iz prvega odstavka tega člena,
ki so potrebne za nemoteno in učinkovito opravljanje storitev
ravnanja s tovorom, ter druge logistične storitve, povezane s
storitvami iz drugega odstavka tega člena, ki se nanašajo na
oskrbo ladij.
(5) Upravljavec pristanišča sklene koncesijsko razmerje
iz tretjega odstavka tega člena na način, določen v 34. členu
te uredbe.
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11. člen
(uporaba zemljišč in pristaniške infrastrukture
ter stvarne pravice)
(1) V obsegu, kot je to potrebno za ravnanje s tovorom in
opravljanje pomorskega potniškega prometa ter drugih nalog
koncesionarja v koncesijskem razmerju iz prejšnjega člena, mu
koncedent skladno z veljavnimi predpisi odda v najem potrebna
zemljišča, dovoli uporabo pristaniške infrastrukture ter ustanovi ustrezne stvarne in obligacijske pravice na teh zemljiščih
(stavbna pravica, služnosti, pravica do gradnje).
(2) Obligacijske in stvarne pravice iz prejšnjega odstavka,
zemljišča, na katera se nanašajo, in druga razmerja med koncedentom in koncesionarjem v zvezi s temi pravicami se uredijo
v koncesijski pogodbi in drugih pogodbah med koncedentom
in koncesionarjem tako, da je na njihovi podlagi mogoč njihov
vpis v zemljiško knjigo, če so take, da se po zakonu vpisujejo
v zemljiško knjigo.
12. člen
(uporaba pristaniške infrastrukture, namenjene
za javni promet)
(1) Pristaniška infrastruktura, namenjena za javni promet v koprskem pristanišču, se lahko uporablja izključno za
opravljanje pristaniških dejavnosti, za katere je pristanišče
namenjeno.
(2) V okviru razpoložljivih zmogljivosti pristaniške infrastrukture lahko upravljavec pristanišča po predhodnem mnenju
koncesionarja odda privez za plovila zaradi opravljanja pristaniških dejavnosti ali druge dejavnosti, potrebne za nemoteno
obratovanje pristanišča.
(3) Koncedent in koncesionar morata pri upravljanju in
vodenju pristanišča upoštevati veljavne predpise in omejitve
javnosti glede dostopa in uporabe pristaniške infrastrukture,
namenjene za javni promet.
13. člen
(naloge glede pristaniške infrastrukture, ki ni namenjena
za javni promet)
(1) V okviru koncesijskega razmerja za ravnanje s tovorom in opravljanje pomorskega potniškega prometa mora
koncesionar upravljati in voditi vso pristaniško infrastrukturo, ki
ni namenjena za javni promet.
(2) Koncesionar mora v okviru tega razmerja tudi redno
vzdrževati pristaniško infrastrukturo, ki ni namenjena za javni
promet. Za redno vzdrževanje te infrastrukture se uporablja
17. člen te uredbe.
(3) Koncesionar mora v okviru koncesijskega razmerja iz
prvega odstavka tega člena v svojem imenu in za svoj račun
tudi zgraditi pristaniško infrastrukturo, ki ni namenjena za javni
promet, v skladu z 32. členom te uredbe ter sprejetim programom razvoja pristanišča iz 7. člena te uredbe.
14. člen
(financiranje)
(1) Izvajanje koncesijskega razmerja za ravnanje s tovorom in opravljanje pomorskega potniškega prometa financira
koncesionar iz plačil za storitve v okviru tega razmerja in iz
drugih lastnih virov.
(2) Koncesionar mora voditi svoje poslovne knjige v skladu s predpisom, ki ureja preglednost finančnih odnosov in
ločeno evidentiranje različnih dejavnosti.
15. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v letnem
znesku najmanj v višini 3,5 odstotkov od poslovnih prihodkov koncesionarja, zmanjšanih za pobrane pristojbine. Višina
koncesijske dajatve in metodologija za ugotavljanje osnove
za odmero dajatve ter način opravljanja nadzora se določijo v
koncesijski pogodbi.
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(2) Znesek koncesijske dajatve v višini vodnih povračil,
plačil za vodne pravice, vodnih taks ter drugih dajatev, povezanih z uporabo morskega javnega dobra, plačuje koncesionar
upravljavcu pristanišča. Preostalo višino koncesijske dajatve iz
prejšnjega odstavka pa koncesionar plačuje v razmerju 50% :
50% upravljavcu pristanišča in občini ali občinam, na območju
katerih je kopenski del pristanišča iz 2. člena te uredbe.
(3) Delež koncesijske dajatve, ki se plačuje občinam skladno s prejšnjim odstavkom, se razdeli med občine, če je teh
več, sorazmerno s površino kopenskega dela pristanišča, ki se
nahaja na območju posamezne občine.
(4) S plačilom koncesijske dajatve koncesionar plača tudi
najemnino za nepremične in premične stvari, ki jih v skladu s to
pogodbo ali posebno pogodbo pridobi koncesionar v uporabo
za opravljanje dejavnosti iz 10. člena te uredbe, ter plačilo
za stavbno pravico, služnost ali drugo stvarno pravico na tuji
stvari, ki jo pridobi na nepremičninah na pristaniškem območju. S plačilom koncesijske dajatve je koncesionar oproščen
tudi plačila pristojbine za uporabo pristanišča pri opravljanju
gospodarske dejavnosti na pristaniškem območju iz 22. člena
te uredbe.
IV. REDNO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠKE
INFRASTRUKTURE
16. člen
(javna služba)
Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene
za javni promet, v pristanišču je obvezna državna gospodarska
javna služba.
17. člen
(redno vzdrževanje)
(1) Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture pomeni
ohranjanje pristaniške infrastrukture v stanju, ki je potrebno
za nemoteno opravljanje pristaniških dejavnosti, ter vključuje
tekoče vzdrževanje in potrebne obnove, kadar posamezen del
pristaniške infrastrukture ne omogoča več normalne uporabe
(investicijsko vzdrževanje).
(2) Pristaniška infrastruktura se redno vzdržuje tako, da
se pravočasno odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na
stabilnost, funkcionalnost in varnost posameznih delov pristaniške infrastrukture, ali če je to potrebno, da se posamezni deli
pristaniške infrastrukture prilagodijo napredku tehnike, hkrati
pa se s tem ne spreminjajo njihova zmogljivost, velikost in namembnosti. Napeljave in tehnološke naprave ter oprema pa se
posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave.
(3) Redno vzdrževanje akvatorija, ki je sestavni del pristaniške infrastrukture, vključuje vzdrževanje obstoječih globin
celotnega akvatorija pristanišča in čiščenje vodnih površin morja ter zagotavljanje drugih pogojev za potekanje pomorskega
prometa.
(4) Koncesionar mora kot dober gospodar trajno in nepretrgano izvajati gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja
pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet.
(5) Koncesionar najpozneje do 15. novembra tekočega
leta pripravi načrt rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, za prihodnje leto in ga predloži v preveritev in uskladitev upravi za pomorstvo. Preverjen in usklajen načrt letnega vzdrževanja na predlog uprave
za pomorstvo potrdi ministrstvo. Načrt rednega vzdrževanja
mora vključevati obseg predvidenih vzdrževalnih del in njihovo
predvideno vrednost. Najpozneje do 15. maja v tekočem letu
pripravi koncesionar poročilo o uresničitvi načrta rednega vzdrževanja za preteklo leto. Uresničitev načrta vsako leto preveri
uprava za pomorstvo. Poročilo o uresničitvi načrta rednega
vzdrževanja za preteklo leto in potrditev uresničitve na predlog
uprave za pomorstvo potrdi ministrstvo.
(6) Koncesionar mora na podlagi posebnega naročila
koncedenta opraviti tudi nujna in nepredvidena vzdrževalna
dela, čeprav niso zajeta v načrtu rednega vzdrževanja iz prej-
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šnjega odstavka in zanje tudi niso zagotovljena sredstva v
skladu z 19. členom te uredbe. O načinu podelitve naročila in
zagotovitvi sredstev za izvedbo naročila se stranki dogovorita
s koncesijsko pogodbo.
18. člen
(način izvajanja)
(1) Za redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, ki je
namenjena za javni promet, sklene upravljavec pristanišča
koncesijsko javno-zasebno partnerstvo na način, določen v
34. členu te uredbe.
(2) Če koncesionar bistveno krši določila koncesijskega
razmerja iz prejšnjega odstavka in obstaja neposredna nevarnost za zdravje in življenje ljudi ali uničenje infrastrukture,
namenjene za javni promet, lahko upravljavec pristanišča posamezna obsežnejša dela v zvezi z rednim vzdrževanjem iz
prejšnjega odstavka odda kot posebno javno naročilo.
19. člen
(financiranje)
(1) Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, se financira iz pristojbin iz 20. člena te
uredbe.
(2) Če pristojbine iz prejšnjega odstavka ne omogočajo
kritja stroškov rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture,
namenjene za javni promet, zagotavlja razliko koncesionar v
okviru lastnega poslovnega tveganja.
(3) Morebitni presežek prihodkov iz pristaniških pristojbin
iz prvega odstavka tega člena nad stroški rednega vzdrževanja
pristaniške infrastrukture v tekočem letu koncesionar zadrži
kot rezervacijo za stroške rednega vzdrževanja pristaniške
infrastrukture v prihodnjih letih. Ob prenehanju koncesijskega
razmerja razliko med višino stroškov rednega vzdrževanja in
prihodki iz pristaniških pristojbin v celotnem koncesijskem obdobju koncesionar nakaže v proračun Republike Slovenije.
V. PRISTOJBINE
20. člen
(vrste pristojbin)
Pristaniške pristojbine so:
– pristojbina za uporabo pristanišča za plovila;
– pristojbina za uporabo pristanišča pri opravljanju gospodarske dejavnosti;
– ladijska ležnina;
– pristojbina za privez.
21. člen
(pristojbina za uporabo pristanišča za plovila)
Pristojbino za uporabo pristanišča plača plovilo, in sicer v
določenem znesku od vsakega vkrcanega oziroma izkrcanega
potnika oziroma v določenem znesku od vsake tone vkrcanega
ali izkrcanega tovora ali od velikosti plovila (dolžine oziroma
nosilnosti plovila).
22. člen
(pristojbina za uporabo pristanišča pri opravljanju
gospodarske dejavnosti)
(1) Pristojbino za uporabo pristanišča plača oseba, ki
ni koncesionar, vendar uporablja pristanišče pri opravljanju
pristaniške ali druge gospodarske dejavnosti, ki je trajno povezana z uporabo pristanišča. Pristojbina se plačuje od vrste in
uporabne površine na območju pristanišča, ki se uporablja za
opravljanje dejavnosti, ali od poslovnih prihodkov, ustvarjenih
pri opravljanju pristaniških dejavnosti.
(2) Pristojbino za uporabo pristanišča plačujejo tudi osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti začasno vstopijo na območje pristanišča in pri tem uporabljajo pristaniško
infrastrukturo. Pristojbina se plačuje glede na vrsto vozila, s
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katerim se opravlja prevoz po pristanišču, ob upoštevanju teže
vozila ali osnih obremenitev.
(3) Pristojbina za uporabo pristanišča iz prejšnjih dveh odstavkov se plačuje na podlagi tarife iz 26. člena te uredbe. Vrsta
in višina pristojbine se lahko razlikujeta tudi glede na kategorijo
uporabnikov in vrsto opravljanja dejavnosti.
23. člen
(ladijska ležnina)
(1) Ladijsko ležnino plačuje plovilo za uporabo obale ali
pristaniškega vodnega prostora v kateri koli namen, razen za
vkrcavanje ali izkrcavanje potnikov in tovora.
(2) Kadar ladja uporablja samo pristaniški vodni prostor,
plača zmanjšano ležnino.
24. člen
(pristojbina za privez)
Pristojbino za privez plačujejo plovila, ki trajno ali začasno
uporabljajo privez.
25. člen
(oprostitve)
Pristaniških pristojbin ne plačujejo:
– domača in tuja vojaška plovila in plovila, na katerih so
vodje držav, ter plovila, ki se uporabljajo za upravne namene
(vključno s Civilno zaščito);
– plovila, ki pristajajo v pristaniščih zaradi reševanja brodolomcev, smrti ali bolezni oseb na plovilih, zdravniške pomoči
osebam na plovilu, vendar samo v času, ki je potreben, da se
opravi vse potrebno;
– plovila, ki se v pristanišče zatečejo zaradi neurja in
drugih okoliščin višje sile, vendar samo v času, dokler traja
višja sila;
– gasilska in druga reševalna vozila, vozila Civilne zaščite
in državna protokolarna vozila;
– koncesionar, ki plačuje koncesijsko dajatev iz 15. člena
te uredbe, če so pristojbine že vključene v to koncesijsko
dajatev.
26. člen
(tarifa)
(1) Tarifo pristaniških pristojbin iz 20. člena te uredbe
predpiše vlada.
(2) Cenik pristaniških pristojbin pripravi koncesionar na
podlagi tarife iz prejšnjega odstavka in ga še pred objavo predloži v soglasje ministrstvu.
(3) S koncesijsko pogodbo stranki opredelita pogoje, pod
katerimi sme koncesionar predlagati upravljavcu pristanišča
spremembo višine pristaniških pristojbin iz prejšnjega odstavka.
(4) Tarifa pristojbin iz prvega in cenik pristojbin iz drugega
odstavka tega člena se objavita v Uradnem listu Republike
Slovenije in na druge načine, primerne za obveščanje uporabnikov pristanišča.
27. člen
(plačevanje)
(1) Pristojbine iz 20. člena te uredbe se plačujejo koncesionarju.
(2) Koncesionar ima pravico in dolžnost pobirati pristaniške pristojbine, ki jih evidentira kot del prihodkov iz opravljanja
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške
infrastrukture, namenjene za javni promet.
(3) Koncesionar mora voditi ločeno računovodsko evidenco o stroških rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture,
namenjene za javni promet, in prihodkih iz pristaniških pristojbin. Višino stroškov in prihodkov v posameznem poslovnem
letu mora koncesionar navesti v posebnem dodatku k letnemu
poročilu, ki ga mora pregledati pooblaščeni revizor.
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VI. KONCESIJSKO RAZMERJE
28. člen
(enovitost razmerja)
(1) Koncesijsko razmerje po tej uredbi je enovito koncesijsko razmerje, ki obsega:
– vodenje pristanišča, kar zajema tudi posamezne naloge
upravljanja iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe;
– ravnanje s tovorom in opravljanje pomorskega potniškega prometa;
– upravljanje in vodenje pristaniške infrastrukture, ki ni
namenjena za javni promet po tej uredbi;
– opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet
po tej uredbi.
(2) Koncesijo pridobi koncesionar s podpisom koncesijske
pogodbe in s tem nastane koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijo lahko koncesionar deloma ali v celoti prenese na drugo osebo s predhodnim soglasjem koncedenta. Na
osebe, s katerimi je dal koncesionar skupno vlogo za koncesijo
oziroma jih je navedel v svoji vlogi kot osebe, ki bodo sodelovale pri koncesiji, lahko koncesionar prenese koncesijo brez
predhodnega soglasja koncedenta, če je tak prenos skladen z
vlogo in koncesijsko pogodbo.
29. člen
(objekti in naprave koncesije)
(1) Objekti in naprave koncesije so vsi objekti in naprave,
ki jih je koncesionar pridobil ali zgradil za izvajanje koncesije,
ne glede na to, ali sestavljajo pristaniško infrastrukturo ali ne,
če je koncesionar za njihovo pridobitev pridobil predhodno
soglasje koncedenta.
(2) Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi. Objektov koncesije, ki sestavljajo pristaniško infrastrukturo, namenjeno za javni promet,
koncesionar ne sme obremeniti s hipoteko.
30. člen
(koncesijska pogodba)
(1) S koncesijsko pogodbo upravljavec pristanišča (v
nadaljnjem besedilu: koncedent) in koncesionar uredita vsa
vprašanja koncesijskega razmerja, zlasti pa:
– medsebojne obveznosti v zvezi z gradnjo objektov in
naprav koncesije;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z vodenjem pristanišča;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z opravljanjem pristaniških dejavnosti;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z upravljanjem in vodenjem pristaniške infrastrukture, ki
ni namenjena za javni promet;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javnih služb;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z opravljanjem obrambnih in varnostnih nalog ter nalog
v zvezi z zaščito in reševanjem oziroma nenadnim onesnaženjem morja;
– medsebojne obveznosti v zvezi s plačevanjem pogodbenih dajatev po tej uredbi;
– prenehanje koncesijskega razmerja in njegove posledice;
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti koncedenta.
(2) Pravo koncesijske pogodbe je pravo, veljavno v Republiki Sloveniji.
31. člen
(rok koncesije)
(1) Koncesija se podeli za 35 let (rok koncesije).
(2) Rok koncesije začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.
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(3) Trajanje koncesije se lahko na predlog koncesionarja
podaljša za obdobje, ko koncesionar zaradi okoliščin višje sile
ni mogel izvajati koncesijske pogodbe v celoti ali deloma.
32. člen
(gradnja)
(1) Koncesionar sme v okviru koncesijskega razmerja iz
28. člena te uredbe izvajati le gradnje, ki so akcesorne in priložnostne narave glede na temeljni predmet tega koncesijskega
razmerja, to je opravljanje pristaniških storitev. Gradnje izvede
koncesionar v svojem imenu in za svoj račun, njihovo financiranje in povrnitev vložka pa mora zagotoviti v okviru svoje
gospodarske dejavnosti.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom vlada opredeli v programu razvoja pristanišča iz 7. člena te uredbe investicije
v razvoj pristaniške infrastrukture, ki jih financira in izvede
koncesionar.
(3) Koncesionar mora graditi objekte in naprave pristaniške infrastrukture v skladu s pogoji gradnje in časovno dinamiko, kot je to določeno v sprejetem programu razvoja pristanišča iz 7. člena te uredbe. Koncesionar lahko za pridobivanje
dovoljenj in soglasij pri gradnji uporabi le tiste projekte, ki jih
predhodno odobri koncedent.
(4) Koncesionar mora objekte in naprave koncesije graditi
v skladu s predpisi in pravili stroke, in sicer tako da zagotavlja
najbolj ekonomsko sprejemljivo stopnjo varstva okolja po načelu najboljše dosegljive tehnologije.
(5) Pri gradnji objektov in naprav koncesije mora koncesionar zagotoviti čim manjše vplive na okolje in dela opravljati
tako, da čim manj vplivajo na življenje in delo ljudi v okolici.
(6) Projekt in podrobnejši opisi objektov in naprav, ki jih
mora koncesionar zgraditi, so sestavni del razpisne dokumentacije.
33. člen
(koncesionarjeva tveganja)
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun.
(2) Koncesionar nosi celotno tveganje povpraševanja po
pristaniških storitvah in druga tržna tveganja koncesije.
(3) Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil
koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo
načrtovanih.
(4) Koncesionar ni upravičen do poplačila katerih koli vlaganj v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen ob
prenehanju koncesije skladno z 41. členom te uredbe.
34. člen
(postopek podelitve koncesije)
(1) Koncedent podeli koncesijo v postopku sklenitve koncesijskega razmerja po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu
in v skladu s Pomorskim zakonikom.
(2) Akt izbire koncesionarja (v nadaljnjem besedilu: odločba o izbiri) izda vlada.
(3) Vsak kandidat lahko predloži le eno vlogo. Če en
kandidat vloži več pravočasnih vlog, se vloge, ki so prispele
prej, zavržejo, razen če kandidat ni v vlogi izrecno navedel,
da poznejša vloga pomeni spremembo in dopolnitev določene
prejšnje vloge.
(4) Ista pravna ali fizična oseba lahko sodeluje kot član
konzorcija le pri eni skupni vlogi za koncesijo. Če ista pravna ali
fizična oseba sodeluje pri več vlogah, se take vloge zavržejo.
35. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnosti, ki so predmet koncesije;
– da izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije;
– da on sam ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem odstav-
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ku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
128/06 in 16/08);
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
da ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem
položaju;
– da ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem;
– da je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov
za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v
kateri ima sedež, ali Republike Slovenije;
– da je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v
skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali
Republike Slovenije;
– da je v zadnjih petih letih opravljal pristaniško dejavnost.
(2) Pri skupni vlogi morajo pogoje iz prve do sedme alineje izpolnjevati vse osebe, ki so vložile tako vlogo, pogoj iz osme
alineje pa vsaj ena oseba med njimi.
(3) Način dokazovanja pogojev iz prejšnjega odstavka se
določi v razpisni dokumentaciji.
36. člen
(merilo za izbiro)
Merilo za izbiro koncesionarja je višina koncesijske dajatve, pri čemer imajo prednost tisti kandidati, ki ponudijo višjo
koncesijsko dajatev in njeno bolj zgodnje plačevanje.
37. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– z odvzemom koncesije zaradi kršitev koncesionarja.
38. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha z dnem poteka roka
koncesije.
(2) Koncesijska pogodba preneha zaradi bistvene kršitve
z odpovedjo pogodbi zveste stranke. Podrobneje se odpoved
zaradi kršitve pogodbe uredi v koncesijski pogodbi.
(3) Stranki koncesijske pogodbe se lahko med trajanjem
pogodbe kadar koli sporazumeta o prenehanju pogodbe. Pogodbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, da
drugi pogodbeni stranki pobudo, ki vsebuje najmanj predlog
pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. Pobuda
mora biti dana pisno.
39. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika.
(2) Pri univerzalnem pravnem nasledniku koncesionarja
se koncesijsko razmerje prenese na pravnega naslednika skladno s tretjim odstavkom 28. člena te uredbe.
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu
nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka. Pristaniška infrastruktura ne postane del stečajne mase in preide
v last koncedenta. Koncedent mora v stečajno maso plačati še
neamortizirano vrednost pristaniške infrastrukture.
40. člen
(odvzem koncesije)
(1) Vlada z odločbo odvzame koncesijo zaradi kršitev
koncesionarja:
– če koncesionar huje krši to uredbo in druge predpise, ki
urejajo način izvajanja koncesije;
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– če koncesionar ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, ki jih pooblaščene osebe koncedenta izdajajo pri nadzoru
nad koncesijo;
– če koncesionar ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, izdanimi pri inšpekcijskem nadzoru ali drugem nadzoru
državnega organa nad koncesionarjem pri izvajanju koncesije.
(2) Zaradi kršitev koncesionarja iz prejšnjega odstavka
lahko koncedent ločeno odvzame koncesijo tudi le v delu iz
četrte alineje prvega odstavka 28. člena te uredbe.
(3) Koncedent pisno opozori koncesionarja na kršitve,
ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za
odpravo kršitev in ga opozori, da bo sicer uvedel postopek
odvzema koncesije.
41. člen
(posledice prenehanja koncesije)
(1) Ne glede na razlog prenehanja koncesije mora koncesionar koncedentu najpozneje v enem mesecu po prenehanju
koncesije izročiti vse objekte in naprave koncesije, ki sestavljajo pristaniško infrastrukturo. Način izročitve objektov in naprav
koncesije se uredi v koncesijski pogodbi.
(2) Če se v času izvajanja koncesijske pogodbe potrebna
vlaganja v razvoj pristaniške infrastrukture, ki jih je predhodno odobril koncedent, koncesionarju še ne povrnejo v celoti,
mu koncedent po prenehanju koncesijske pogodbe povrne še
neamortizirano vrednost, kot je izkazana v poslovnih knjigah
koncesionarja.
(3) Če se podeli nova koncesija, se višina plačila iz prejšnjega odstavka določi kot del koncesijske dajatve, ki jo mora
novi koncesionar plačati ob podpisu nove koncesijske pogodbe
poleg plačila redne koncesijske dajatve. Če je za novega koncesionarja izbrana oseba, ki je bila koncesionar v predhodnem
obdobju, je ta oproščena plačila dela koncesijske dajatve, ki se
plača ob podpisu nove koncesijske pogodbe, s čimer preneha
njena pravica do povračila neamortiziranega dela vrednosti
investicijskih vlaganj iz prejšnjega koncesijskega obdobja.
VII. NADZOR IN POROČANJE
42. člen
(nadzor)
(1) Koncesionarjevo izvajanje koncesije nadzira uprava
za pomorstvo.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka je lahko napovedan ali
nenapovedan, obsega pa zlasti:
– nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti koncesionarja iz
koncesijskega razmerja;
– nadzor nad stanjem pristaniške infrastrukture, ki je predmet koncesije, njenim vzdrževanjem in obnavljanjem;
– nadzor nad dokumentacijo v zvezi s prihodki in odhodki
iz pristaniških pristojbin, rednim vzdrževanjem in investicijskimi
vlaganji v pristaniško infrastrukturo.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja
redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s
pooblastilom pristojnega organa.
(4) O nadzoru se sestavi zapisnik, podpišeta pa ga predstavnik koncesionarja in oseba, ki opravlja nadzor.
43. člen
(poročanje)
(1) Koncesionar mora dvakrat letno pisno poročati koncedentu o izpolnjevanju obveznosti iz koncesijske pogodbe.
(2) Poročilo mora vsebovati zlasti podatke o opravljanju
pristaniške dejavnosti ter višini stroškov za redno vzdrževanje
pristaniške infrastrukture in vlaganj vanjo ter druge podatke o
stanju pristaniške infrastrukture.
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(3) Poleg poročil iz prejšnjega odstavka koncesionar predloži koncedentu revidirane konsolidirane letne računovodske
izkaze.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(prva podelitev koncesije iz 28. člena)
(1) Prvo koncesijo iz 28. člena te uredbe podeli upravljavec pristanišča po izteku roka obstoječega koncesijskega razmerja med Republiko Slovenijo in Luko Koper, d. d., urejenega
z najemno pogodbo št. 2606-3/99 z dne 2. 2. 2000, kot je bila
dopolnjena z dodatkom št. 1 z dne 27. 7. 2006 in dodatkom št.
2 z dne 25. 9. 2007, ki daje na podlagi 997. člena Pomorskega
zakonika družbi Luka Koper, d. d., izključno pravico uporabljati
zemljišča in pristaniško infrastrukturo na območju pristanišča.
(2) Do podelitve prve koncesije na podlagi javnega razpisa iz te uredbe se obstoječe koncesijsko razmerje uskladi s to
uredbo, s tem da se stranki sporazumeta o oblikovanju novega
besedila pogodbe med njima, ki vključuje dosedanje najemno
razmerje in določbe, potrebne za uskladitev s to uredbo, najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe.
(3) Pri uskladitvi iz prejšnjega odstavka morata stranki
upoštevati naslednje:
– pogodbeno razmerje mora prenehati najpozneje 35 let
po podpisu nove pogodbe, s katero je usklajeno to razmerje;
– višina koncesijske dajatve iz 15. člena te uredbe mora
biti ob podpisu pogodbe najmanj 3,5 odstotkov od poslovnih
prihodkov koncesionarja, zmanjšanih za pobrane pristojbine.
(4) Pri uskladitvi obstoječega koncesijskega razmerja
morata stranki upoštevati tudi obveznost Luke Koper za gradnjo operativnih obal na območju tretjega pomola koprskega
pristanišča. Operativne obale in drugi objekti tretjega pomola
postanejo na temelju stavbne pravice lastnina Luke Koper, ki
ima med trajanjem koncesijskega razmerja pravico do njihovega izkoriščanja zaradi opravljanja pristaniških storitev, po prenehanju koncesijskega razmerja pa mora koncesionar gradnjo
odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje, razen če bi koncedent
uveljavil opcijsko pravico do odkupa operativnih obal tretjega
pomola po revidirani neamortizirani vrednosti vlaganj skladno
z 41. členom te uredbe.
(5) Stranki morata najpozneje v šestih mesecih po sklenitvi pogodbe, s katero uskladita pogodbeno razmerje iz prvega
odstavka tega člena, določiti seznam pristaniške infrastrukture,
s katerim se določata infrastruktura, ki je namenjena za javni
promet, in druga pristaniška infrastruktura.
(6) Najpozneje v 12 mesecih po sklenitvi pogodbe, s katero stranki uskladita koncesijsko razmerje iz prvega odstavka
tega člena, mora ministrstvo pripraviti program razvoja pristanišča iz 7. člena te uredbe.
45. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno
vzdrževanje pristaniške infrastrukture v koprskem tovornem
pristanišču (Uradni list RS, št. 103/02).
46. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00721-9/2008/11
Ljubljana, dne 10. julija 2008
EVA 2006-2411-0009
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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KOORDINATE OBMOČJA KOPRSKEGA TOVORNEGA PRISTANIŠČA
IZ GRAFIČNE PRILOGE 1

ŠT. TOČKE

Y

X

ŠT. TOČKE

Y

X

1

401.037,23

45.955,49

32

403.069,49

47.680,49

2

401.012,50

46.756,50

33

403.060,57

47.457,23

3

400.991,53

47.459,08

34

403.060,33

47.450,80

4

400.524,56

47.448,11

35

403.080,38

47.445,61

5

400.517,83

47.726,73

36

403.063,10

47.228,90

6

400.983,21

47.737,96

37

403.062,35

47.216,89

7

400.973,63

48.058,93

38

403.072,20

47.216,39

8

401.985,03

48.083,29

39

403.064,04

46.974,03

9

401.681,70

47.899,86

40

403.056,55

46.803,81

10

401.685,20

47.754,90

41

403.052,17

46.788,29

11

402.417,28

47.772,57

42

403.025,75

46.795,02

12

402.536,79

47.775,46

43

403.023,55

46.787,15

13

402.626,59

47.825,62

44

402.968,69

46.802,23

14

402.654,36

47.841,18

45

402.969,00

46.786,89

15

402.689,75

47.843,75

46

402.964,06

46.787,70

16

402.692,05

47.839,54

47

402.968,70

46.769,13

17

402.714,42

47.845,48

48

402.972,66

46.768,18

18

402.714,67

47.839,50

49

402.981,58

46.757,25

19

402.735,86

47.838,95

50

403.021,60

46.744,48

20

402.735,89

47.844,39

51

403.042,48

46.738,00

21

402.795,81

47.842,81

52

403.092,66

46.724,28

22

402.814,75

47.848,24

53

403.125,54

46.712,43

23

402.831,01

47.860,18

54

403.152,39

46.700,75

24

402.841,40

47.877,73

55

403.248,74

46.648,71

25

402.842,59

47.900,89

56

403.246,62

46.645,30

26

402.890,12

47.909,89

57

403.236,20

46.623,65

27

402.916,23

47.911,80

58

403.230,29

46.611,30

28

403.031,77

47.918,78

59

403.216,49

46.584,39

29

403.075,58

47.910,42

60

403.195,17

46.544,63

30

403.064,77

47.685,32

61

403.190,86

46.537,26

31

403.069,59

47.685,17

62

403.183,30

46.524,07
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X

ŠT. TOČKE

Y

X

63

403.179,08

46.516,72

96

403.214,61

46.179,86

64

403.170,80

46.502,87

97

403.192,58

46.107,06

65

403.147,35

46.465,39

98

403.131,01

45.903,16

66

403.138,53

46.451,90

99

403.134,86

45.876,99

67

403.119,54

46.423,94

100

403.115,16

45.877,17

68

403.111,38

46.412,45

101

403.099,56

45.880,52

69

403.101,68

46.398,82

102

403.026,21

45.932,45

70

403.093,00

46.395,78

103

402.860,61

46.048,59

71

403.085,38

46.393,12

104

402.840,09

46.019,37

72

403.077,83

46.390,48

105

402.708,04

45.831,44

73

403.070,29

46.387,80

106
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46.374,39
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45.505,47
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46.368,17

110
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45.507,28

78

403.041,54

46.361,28
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402.468,03
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79

403.038,54

46.353,87
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402.470,66
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80

403.036,66

46.346,10
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402.461,31
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81

403.035,81

46.338,14
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82
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115
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83
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402.451,43
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402.104,93
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122
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45.720,09
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124
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128
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45.716,92
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138
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45.854,52

139

401.840,41

45.745,81
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401.294,41
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401.840,12

45.745,97
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401.280,07
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401.831,90

45.734,28

171

401.265,86

45.857,46
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401.826,25

45.738,22

172

401.240,05

45.857,58
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401.828,40

45.740,97

173

401.230,85

45.865,12

144

401.785,12

45.771,75

174

401.229,99

45.902,49
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401.772,38

45.776,58
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45.891,13
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401.761,50

45.760,82
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45.763,02
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401.113,55

45.890,95
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401.726,09

45.768,43
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401.106,03

45.893,97
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401.702,26

45.784,09
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401.079,24

45.900,51
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401.689,26
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401.058,61

45.909,48
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401.681,59

45.793,42
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401.056,84

45.920,51
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401.682,42

45.806,19
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401.038,91

45.929,91

156

401.618,33

45.814,07
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401.038,12

45.941,69

157

401.618,27

45.815,32

187

401.036,32

45.945,38

158

401.611,80

45.816,33

188

401.036,69

45.949,28
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MINISTRSTVA
3159.

Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij
veterinarjev

Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o veteri
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04
– ZdZPKG, 62/04 odl. US in 93/05 – ZVMS) v zvezi s prvim
odstavkom 6. člena Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02 in 92/07) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o
priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9.
2005, str. 22), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES)
št. 1430/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi prilog II
in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES
o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L, št. 320 z dne 6. 12.
2007, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/36/ES)
določa vsebinske pogoje za priznavanje poklicnih kvalifikacij
veterinarjev, ki so pridobili naziv veterinar v državi članici
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), Evropskega
gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP) ali
Švicarske konfederacije.
2. člen
(namen)
Veterinarjem, ki so državljani držav članic EU, EGP ali
Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: države članice), in so v teh državah pridobili poklicne kvalifikacije ter državljani tretjih držav, ki so pridobili poklicne kvalifikacije v državi
članici (v nadaljnjem besedilu: veterinarji, ki se jim priznava
kvalifikacija), in želijo kot samozaposlene ali zaposlene osebe
opravljati poklic veterinarja v Republiki Sloveniji ali opravljati
občasne veterinarske storitve v Republiki Sloveniji, se priznava
poklicna kvalifikacija veterinarja pod enakimi pogoji kot državljanom Republike Slovenije.
3. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za vodenje postopka priznavanja kvalifikacij veterinarjev iz prejšnjega člena je ministrstvo, pristojno
za veterinarstvo.
4. člen
(vsebina izobraževanja)
(1) Izobraževanje veterinarjev, ki se jim priznava kvalifikacija, obsega skupno najmanj pet let rednega teoretičnega
in praktičnega študija, ki zajema program iz Priloge 1, ki je
sestavni del tega pravilnika in se izvaja na univerzi ali visokošolski ustanovi, ki izvaja izobraževanje na uradno priznani
enakovredni ravni ali pod nadzorom univerze.
(2) Za sprejem v izobraževanje iz prejšnjega člena se
zahteva spričevalo, ki omogoča vpis na univerze ali visokošolske ustanove, ki jim Republika Slovenija priznava enakovredno
raven za namene zadevnega študija.
(3) Izobraževanje veterinarjev, ki se jim priznava kvalifikacijo, mora zagotoviti pridobitev naslednjih znanj in veščin:
(a) ustrezno poznavanje ved, na katerih temeljijo dejavnosti veterinarja;
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(b) ustrezno poznavanje zgradbe in delovanja organizma
zdravih živali, njihove reje, razmnoževanja in splošne higiene
kakor tudi krmljenja, vključno s tehnologijo za proizvodnjo in
konzerviranje raznih vrst krme, ustrezne njihovim potrebam;
(c) ustrezno poznavanje obnašanja živali in njihove zaščite;
(d) ustrezno poznavanje vzrokov, vrst, poteka, učinkov,
diagnostiko in zdravljenja bolezni živali, bodisi posamezno
bodisi v skupinah, vključno s posebnim poznavanjem bolezni,
prenosljivih na ljudi;
(e) ustrezno poznavanje preventivne veterinarske medicine;
(f) ustrezno poznavanje higiene in tehnologije za proizvodnjo, izdelavo in dajanje v promet živalskih proizvodov ali
izdelkov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi;
(g) ustrezno poznavanje zakonov in drugih predpisov v
zvezi z zgoraj navedenimi področji;
(h) ustrezne klinične in druge praktične izkušnje pod
ustreznim nadzorom.
5. člen
(priznavanje dokazil)
Veterinarju se poklicna kvalifikacija v Republiki Sloveniji
prizna, če predloži dokazila o formalnih kvalifikacijah iz Priloge
2, ki je sestavni del tega pravilnika, ki jih izdajajo pristojni organi
v državah članicah.
6. člen
(usposabljanje pred referenčnimi datumi)
Kadar dokazila o formalnih kvalifikacijah ne izpolnjujejo
vseh zahtev glede usposobljenosti, se kot zadosten dokaz
prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih izdajo države
članice, če taka dokazila potrjujejo uspešno dokončano usposabljanje, ki se je začelo pred referenčnimi datumi in so jim
priložena potrdila države članice, da je veterinar dejansko in
zakonito opravljal take dejavnosti vsaj tri zaporedna leta v petih
letih pred izdajo potrdila.
7. člen
(dokazila, pridobljena v nekdanji Nemški
demokratični republiki)
Republika Slovenija prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah, pridobljena na ozemlju nekdanje Nemške demokratične
republike (NDR), ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede
usposobljenosti iz 4. člena tega pravilnika, če taka dokazila
potrjujejo uspešno opravljeno usposabljanje, ki se je začelo
pred 3. oktobrom 1990.
8. člen
(dokazila, pridobljena na Češkoslovaškem)
Republika Slovenija prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki omogočajo dostop do poklicnih dejavnosti veterinarja ter opravljanje teh dejavnosti, ki jih imajo državljani
držav članic in jih je izdala nekdanja Češkoslovaška ali katerih
usposabljanje se je začelo pred 1. januarjem 1993 za Češko
in Slovaško, kadar organi katere koli od obeh navedenih držav
članic potrdijo, da imajo taka dokazila o formalnih kvalifikacijah
na njihovem ozemlju enako pravno veljavnost kot dokazila o
formalnih kvalifikacijah, ki jih sami izdajajo. Takemu potrdilu
mora biti priloženo še potrdilo, ki ga izdajo ti organi, da je ta
oseba dejansko in zakonito opravljala veterinarske dejavnosti
na njihovem ozemlju vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred
datumom izdaje potrdila.
9. člen
(dokazila, pridobljena v nekdanji Sovjetski zvezi)
(1) Republika Slovenija prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki omogočajo dostop do poklicnih dejavnosti veterinarja
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ter opravljanje teh dejavnosti in jih je izdala nekdanja Sovjetska
zveza ali katerih usposabljanje se je začelo:
(a) pred 20. avgustom 1991 za Estonijo;
(b) pred 21. avgustom 1991 za Latvijo;
(c) pred 11. marcem 1990 za Litvo,
kadar organi katere koli od navedenih držav članic potrdijo, da
imajo taka dokazila na njihovem ozemlju enako pravno veljavnost kot dokazila, ki jih sami izdajajo.
(2) Potrdilu iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo še
potrdilo, ki ga izda isti organ, da so take osebe dejansko in zakonito opravljale zadevne dejavnosti na njihovem ozemlju vsaj
tri zaporedna leta v petih letih pred datumom izdaje potrdila.
(3) Pri dokazilih o formalnih kvalifikacijah za veterinarja,
ki jih je izdala nekdanja Sovjetska zveza ali za katere se je
usposabljanje v Estoniji začelo pred 20. avgustom 1991, je
treba priložiti tudi potrdilo, ki ga izdajo estonski organi, da so
take osebe dejansko in zakonito opravljale take dejavnosti na
njihovem ozemlju vsaj pet zaporednih let v sedmih letih pred
datumom izdaje potrdila.
(4) Kvalifikacija veterinarja se prizna državljanom držav
članic, katerih dokazila o formalnih kvalifikacijah za veterinarja
so bila izdana v Estoniji ali so se začeli usposabljati v Estoniji
pred 1. majem 2004, če jim je priloženo potrdilo, da so dejansko in zakonito opravljali take dejavnosti v Estoniji vsaj pet
zaporednih let v sedmih letih pred datumom izdaje potrdila.
10. člen
(dokazila, pridobljena v Jugoslaviji)
Republika Slovenija prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki omogočajo dostop do poklicnih dejavnosti veterinarja,
ki jih je izdala nekdanja Jugoslavija ali katerih usposabljanje
se je začelo pred 25. junijem 1991 za Slovenijo, kadar organi
Republike Slovenije potrdijo da imajo taka dokazila na njihovem ozemlju enako pravno veljavnost kot dokazila, ki jih sami
izdajajo, kar zadeva dostop do poklicnih dejavnosti veterinarja.
Takemu potrdilu mora biti priloženo še potrdilo, ki ga izdajo isti
organi, da so take osebe dejansko in zakonito opravljale take
dejavnosti na njihovem ozemlju vsaj tri zaporedna leta v petih
letih pred datumom izdaje potrdila.
11. člen
(neskladnost dokazil)
Državljanom držav članic, katerih dokazila o formalnih
kvalifikacijah niso v skladu z nazivi države članice iz katerih
prihajajo, Republika Slovenija prizna kot zadosten dokaz dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih izdajo te države članice
in jim je priloženo potrdilo o poklicni kvalifikaciji, ki ga izdajo
pristojne oblasti ali organi. V takem potrdilu mora biti navedeno, da dokazilo o formalnih kvalifikacijah potrjuje uspešno
opravljeno usposabljanje veterinarja, ter da ga država članica,
ki ga je izdala, obravnava enako kot kvalifikacije, katerih nazivi
so navedeni v Prilogi 2 tega pravilnika.
12. člen
(priznavanje dokazil iz tretjih držav)
Dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih izda tretja država,
se obravnavajo kot dokazila o formalnih kvalifikacijah, če ima
imetnik tri leta poklicnih izkušenj kot veterinar na ozemlju države članice, ki je priznala dokazila o formalnih kvalifikacijah v
skladu z drugim odstavkom 2. člena Direktive 2005/36/ES.

Uradni list Republike Slovenije
– kopije potrdil o strokovni usposobljenosti ali dokazil o
formalnih kvalifikacijah, ki omogočajo dostop do tega poklica
in potrdilo o strokovnih izkušnjah, kjer se zahteva v skladu
z določbami tega pravilnika. Osebe, ki izpolnjujejo pogoje o
usposobljenosti veterinarja, morajo poleg dokazil o formalnih
kvalifikacijah predložiti tudi potrdilo pristojnega organa države
članice izvora, da je to dokazilo o formalnih kvalifikacijah navedeno v Direktivi 2005/36/ES;
– dokazilo, da ni prepovedano opravljanje dejavnosti.
(2) Kadar pristojni organi države članice izvora ali države članice, iz katere tuji državljan prihaja, ne izdajo dokumentov iz četrte alinee prejšnjega odstavka, lahko take
dokumente nadomesti izjava pod prisego – oziroma v državah, v katerih izjava pod prisego ni predvidena, slovesna
izjava – ki jo da ta oseba pred pristojnim sodnim ali upravnim
organom ali, če je primerno, pred notarjem ali usposobljenim
strokovnim organom države članice izvora ali države članice,
iz katere oseba prihaja; tak organ ali notar izda potrdilo, s
katerim potrjuje verodostojnost izjave pod prisego oziroma
slovesne izjave.
(3) V primeru upravičenega dvoma lahko ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, zahteva od pristojnih organov države
članice, da potrdijo verodostojnost potrdil in dokazil o formalnih kvalifikacijah, izdanih v tej državi, ter potrdijo dejstvo, da
upravičenec izpolnjuje minimalne pogoje usposobljenosti, ki
so predpisani v tej državi.
(4) V primeru upravičenega dvoma lahko ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, preveri:
(a) če je program usposabljanja v organizaciji, ki je izvedla usposabljanje, formalno potrdila izobraževalna organizacija
ustanovljena v državi članici, ki je izdala dokazila;
(b) če so izdana dokazila o formalnih kvalifikacijah enaka
dokazilom, ki bi bila izdana, če bi se program v celoti opravil v
državi članici, ki je izdala dokazila;
(c) če dokazila o formalnih kvalifikacijah podeljujejo enake poklicne pravice na ozemlju države članice, ki je izdala
dokazila.
14. člen
(uporaba naziva)
(1) Državljani držav članic, ki jim ministrstvo, pristojno za
veterinarstvo, dovoli opravljati poklic veterinarja v Republiki
Sloveniji, morajo uporabljati poklicni naziv doktor veterinarske
medicine (dr. vet. med).
(2) V Republiki Sloveniji imajo veterinarji pravico do uporabe strokovnih in znanstvenih naslovov, podeljenih v državi
članici izvora, in po možnosti okrajšav v jeziku te države članice. Temu naslovu mora slediti ime in naslov ustanove ali
komisije, ki je naslov podelila. Če bi lahko prišlo do zamenjave
strokovnega in znanstvenega naslova države članice izvora
z naslovom v Republiki Sloveniji, za katerega se v Republiki
Sloveniji zahteva dodatno usposabljanje, ki ga oseba ni opravila, mora oseba svoj strokovni ali znanstveni naslov iz države
članice izvora uporabljati v ustrezni obliki, kot ga določa Republika Slovenija.
15. člen
(izobraževanje in usposabljanje)
Veterinarji, ki jim je v Republiki Sloveniji priznana poklicna
kvalifikacija, se morajo stalno izobraževati in usposabljati, enako kot veterinarji, ki so državljani Republike Slovenije.

13. člen

16. člen

(dokumenti in potrdila)

(občasne storitve)

(1) K vlogi za priznavanje poklicne kvalifikacije veterinarja
mora vlagatelj predložiti naslednje dokumente in potrdila, ki na
datum predložitve ne smejo biti starejši od treh mesecev:
– dokumente in potrdila, našteta v Prilogi 2 tega pravilnika;
– potrdilo o državljanstvu;

(1) V Republiki Sloveniji lahko veterinar države članice
v svojem imenu in za svoj račun opravlja občasne storitve, če
je zakonito ustanovljen v državi članici za namene opravljanja
tega poklica v tej državi članici.
(2) Občasno in priložnostno naravo opravljanja storitev
oceni ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, za vsak primer
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posebej, predvsem glede na trajanje, pogostnost, rednost in
stalnost opravljanja storitev.
(3) Kadar veterinar, ki je državljan države članice, opravlja
občasne storitve v Republiki Sloveniji, zanj veljajo predpisi Republike Slovenije enako kot za državljane Republike Slovenije
glede opredelitve poklica, uporabe nazivov, odgovornosti za
kazniva dejanja in prekrške pri opravljanju poklica in pravila,
ki so neposredno in izrecno povezana z zaščito potrošnikov in
njihovo varnostjo.
(4) Občasne storitve opravlja veterinar pod poklicnim nazivom veterinar, ki se navaja v slovenskem jeziku, s kratico dr.
vet. med.
17. člen
(prvo opravljanje občasnih storitev)
(1) Ponudnik storitev mora najmanj 10 delovnih dni pred
prvim opravljanjem občasnih storitev prijaviti opravljanje veterinarskih dejavnosti ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo,
bodisi ustno na zapisnik, pisno ali v elektronski obliki, v nujnih
primerih pa najpozneje v roku treh dni od začetka opravljanja
storitev in navesti vrsto veterinarske dejavnosti, trajanje in kraj
opravljanja veterinarskih dejavnosti.
(2) Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, mora o prijavi
obvestiti Veterinarsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Veterinarska uprava RS).
(3) Če se veterinarska dejavnost v Republiki Sloveniji
opravlja le kot koncesionirana dejavnost, mora veterinar, ki
je državljan države članice, pod enakimi pogoji, kot veljajo za
državljane Republike Slovenije, predhodno pridobiti koncesijo
Veterinarske uprave RS pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane Republike Slovenije.
18. člen
(dokazila)
(1) Ponudnik občasnih storitev mora ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo, skupaj s prijavo najmanj 10 delovnih dni
pred začetkom opravljanja storitev predložiti naslednja dokazila
in podatke:
– potrdilo o državljanstvu;
– če je ponudnik storitev vpisan v poslovni register ali podoben javni register v svoji državi, njegovo številko registracije
ali ustrezen način ugotavljanja identitete v registru;
– če je dejavnost treba odobriti v državi članici sedeža,
ime in naslov pristojnega nadzornega organa;
– kakršno koli poklicno združenje ali podoben organ, v
katerem je registriran ponudnik storitve;
– dokazilo o poklicni kvalifikaciji iz Priloge 2 tega pravilnika;
– dokazilo, da mu ni prepovedano izvajanje teh dejavnosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev;
– če izvajalec opravlja dejavnost, za katero se zaračunava DDV, identifikacijsko številko za DDV iz prvega odstavka
22. člena šeste Direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni
sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero
(77/388/EGS) (UL L št. 145 z dne 13. 6. 1977, str. 1);
– podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo, če obstaja;
– vrsto, čas in kraj opravljanja storitev.
(2) Na podlagi dokumentov iz prejšnjega odstavka mora
Veterinarska zbornica po prejetju obvestila ministrstva, pristojnega za veterinarstvo, izvesti brezplačno začasno registracijo
veterinarja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je v primeru
nujnih enkratnih storitev, ko gre za zagotavljanje specialističnih znanj s področja veterinarskih dejavnosti, ki jih v Republiki
Sloveniji ni mogoče zagotoviti, dolžan naročnik storitve najpozneje v roku enega meseca po opravljeni storitvi, ministrstvu,
pristojnemu za veterinarstvo, sporočiti osebno ime veterinarja,
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vrsto in trajanje storitve. Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo,
o tem obvesti Veterinarsko upravo RS.
19. člen
(znanje jezika)
(1) Veterinar, ki opravlja delo s strankami (dajanje navodil, zdravljenje živali) mora znati osnovno raven slovenskega
jezika oziroma madžarskega in italijanskega jezika za območje
narodnih skupnosti.
(2) Znanje jezika iz prejšnjega odstavka izkazuje državljan države članice na podlagi potrdila verificirane jezikovne
organizacije.
20. člen
(zahteva po dodatnem preverjanju)
(1) Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, v primeru, kadar se ugotovi ovira, ki bi lahko vplivala na to, da se opravljanje
storitev v Republiki Sloveniji ne dovoli, zahteva dodatne preveritve pri pristojnem organju države članice sedeža ponudnika
in v obdobju največ enega meseca po prejemu vloge obvesti
ponudnika storitev o rezultatu takega preverjanja.
(2) Kadar se pojavi težava, ki bi lahko povzročila zamudo
glede izvedbe prijave, ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, v
prvem mesecu po prejemu prijave obvesti ponudnika storitev
o razlogu za zamudo in časovni okvir za odločitev, ki mora biti
dokončno sprejeta v roku dveh mesecev po prejemu dopolnjene dokumentacije.
(3) Če se ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, ne odzove v rokih, določenih v prvem in drugem odstavku tega člena,
se storitev lahko kljub temu opravlja.
21. člen
(ustanovitev veterinarske organizacije)
V primeru ustanovitve veterinarske organizacije na območju Republike Slovenije mora veterinar, ki je državljan države
članice, v zvezi z ustanovitvijo upoštevati določbe zakona, ki
ureja gospodarske družbe, in predpisov, ki določajo pogoje, ki
jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije.
22. člen
(dokazila, ki jih izdaja Republika Slovenija)
(1) Veterinarji, ki so pridobili kvalifikacijo v Republiki Sloveniji in želijo v drugi državi članici opravljati veterinarske
dejavnosti, morajo imeti v Republiki Sloveniji končan študij
veterinarstva ter opravljen državni izpit za pridobitev licence in
predložiti pri pristojnemu organu države EU dokumentacijo v
skladu z zahtevami Direktive 2005/36/ES, ki jo zahteva država
gostiteljica.
(2) Če so bila dokazila slovenskim državljanom podeljena
v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem
1991 ali pozneje, vendar na podlagi študija, ki se je pričel pred
tem datumom, ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, izda potrdilo o priznanju kvalifikacije, če Veterinarska zbornica potrdi,
da veterinarju v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici EU
ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zakonito opravljenje veterinarske
dejavnosti) najmanj tri leta zapored v zadnjih petih letih pred
izdajo tega potrdila.
(3) Če država članica zahteva predložitev dokazila pristojnega organa o skladnosti študijskega programa v skladu z
Direktivo Sveta št. 78/1027/EGS z dne 18. decembra 1978 o
usklajevanju določb zakonov in drugih predpisov o dejavnosti
veterinarjev (UL L št. 362/78 z dne 23. 12. 1978, str. 7), je za
izdajo takšnega potrdila pristojno ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, ki izda potrdilo na podlagi dokazila o opravljenem
študiju v okviru Veterinarske fakultete.
(4) Če država članica zahteva predložitev dokazila o dejanskem in zakonitem opravljanju veterinarskih dejavnosti v
Republiki Sloveniji, je za izdajo takšnega potrdila pristojno
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ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, ki izda potrdilo na podlagi dokazila o zakonitem opravljanju veterinarskih dejavnosti
Veterinarske zbornice.
(5) Če država članica zahteva predložitev dokazil glede
ugleda, dobrega imena, o telesnem ali duševnem zdravju, ki se
v Republiki Sloveniji ne zahtevajo, se kot dokazilo o tem šteje
izpisek iz kazenske evidence, po predpisu, ki ureja kazensko
evidenco, ki ga na zahtevo stranke v skladu s predpisom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov, izda ministrstvo, pristojno
za pravosodje, in potrdilo, da je veterinarju podeljena licenca
oziroma da ni ovir za podelitev licence, ki ga izda Veterinarska
zbornica. Navedena dokazila ne smejo biti starejša od treh
mesecev.
(6) Če država članica zahteva prisego ali slovesno izjavo,
ki se sicer v Republiki Sloveniji ne zahteva, Veterinarska uprava RS zagotovi izvedbo prisege ali slovesne izjave.
(7) Če prejmeta ministrstvo, pristojno za veterinarstvo,
ali Veterinarska zbornica od države članice podatke o sumu
oziroma storjenih nepravilnostih, preverita točnost posredovanih podatkov in izvedeta ustrezne ukrepe v okviru svojih
pristojnosti. Veterinarska zbornica posreduje zahtevane podatke državi članici preko ministrstva, pristojnega za veterinarstvo. Republika Slovenija mora zahtevane podatke
posredovati državi članici v roku treh mesecev od prejema
zahteve. S posredovanimi podatki v razmerju do oseb, ki
niso državni organi, je treba ravnati tako, da se zagotovi
zaupnost podatkov v skladu z določbami zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
pogojih za izdajo mnenja v postopku priznavanja kvalifikacije
veterinarjev (Uradni list RS, št. 41/04 in 7/07).
24. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, začeti v skladu s pravilnikom iz prejšnjega člena, se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
25. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-48/2008
Ljubljana, dne 30. junija 2008
EVA 2008-2311-0121
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1
Študijski program za veterinarje
Študijski program, ki vodi do dokazila o formalnih kvalifikacijah za veterinarja, vključuje vsaj naslednje predmete.
Pouk enega ali več naslednjih predmetov lahko poteka kot del drugih študijskih programov ali v povezavi z njimi.
A. Osnovni predmeti
– Fizika
– Kemija
– Biologija živali
– Biologija rastlin
– Biomatematika
B. Posebni predmeti
a. Osnovne vede:
– Anatomija (vključno s histologijo in embriologijo)
– Fiziologija
– Biokemija
– Genetika
– Farmakologija
– Farmacija
– Toksikologija
– Mikrobiologija
– Imunologija
– Epidemiologija
– Poklicna etika
b. Klinične vede:
– Porodništvo
– Patologija (s patološko anatomijo)
– Parazitologija
– Klinična medicina in kirurgija (z anesteziologijo)
– Klinična predavanja o različnih domačih živalih, perutnini in drugih živalskih vrstah
– Preventivna medicina
– Radiologija
– Reprodukcija in motnje v reprodukciji
– Upravno veterinarstvo in javno zdravstvo
– Veterinarska zakonodaja in sodna medicina
– Terapevtika
– Propedevtika
c. Reja živali
– Reja živali
– Prehrana živali
– Agronomija
– Ekonomika rejske proizvodnje
– Sistemi reje živali
– Veterinarska higiena
– Etologija in zaščita živali
d. Higiena živil
– Inšpekcijski nadzor živalskih proizvodov in živil živalskega izvora
– Higiena živil in živilska tehnologija
– Praktično delo (vključuje praktično delo v objektih, kjer potekata zakol in predelava živil)
Praktično usposabljanje je lahko v obliki prakse, če poteka s polno časovno obveznostjo in pod neposrednim nadzorom pristojnega
organa ter v skupnem petletnem študijskem obdobju ne preseže šestih mesecev.
Porazdelitev teoretičnega in praktičnega usposabljanja med različnimi skupinami predmetov je uravnotežena in usklajena, da si
veterinarji pridobijo znanje in izkušnje na način, ki jim bo omogočil izvajanje vseh njihovih nalog.

Priloge
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PRILOGA 2

Dokazila o formalnih kvalifikacijah za veterinarje
Organ, ki podeljuje
dokazila o kvalifikacijah

Potrdilo, priloženo
dokazilom o
kvalifikacijah

Referenþni
datum

Država

Dokazila o formalnih kvalifikacijah

België/Belgique/
Belgien

Diploma van dierenarts/Diplôme
de docteur en médecine vétérinaire

— De universiteiten/Les
universités
— De bevoegde
Examencommissie van
de Vlaamse
Gemeenschap/Le Jury
compétent
d'enseignement de la
Communauté française

Ⱦɢɩɥɨɦɚ ɡɚ ɜɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚ
ɫɬɟɩɟɧ ɦɚɝɢɫɬɴɪ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɧɨɫɬ ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɫ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ
ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɟɧ ɥɟɤɚɪ

— Ʌɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ —
Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɩɨ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ
— Ɍɪɚɤɢɣɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ — Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɩɨ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɚ

ýeská republika

— Diplom o ukonþení studia ve
studijním programu veterinární
lékaĜství (doktor veterinární
medicíny, MVDr.)
— Diplom o ukonþení studia ve
studijním programu veterinární
hygiena a ekologie (doktor
veterinární medicíny, MVDr.)

Veterinární
univerzity
republice

Danmark

Bevis for bestĎet kandidateksamen i
veterinürvidenskab

Kongelige Veterinür- og
LandbohĜjskole

21.
december
1980

Deutschland

Zeugnis über das Ergebnis des
Dritten Abscnitts der Tierärztlichen
Prüfung und das Gesamtergebnis
der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses
für die Tierärztliche
Prüfung einer Universität
oder
Hochschule

21.
december
1980

Eesti

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini
ėppekava

Eesti
PĘllumajandusülikool

1. maj
2004

ǼȜȜȐȢ

ȆĲȣȤȓo ȀĲȘvȚĮĲȡȚțȒȢ

ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ
ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ĬİııĮȜȓĮȢ

EspaĔa

Título de Licenciado en Veterinaria

—
Ministerio
Educación y
Cultura
— El rector de una
universidad

France

Diplôme d'Etat de docteur
vétérinaire

21.
december
1980

Ireland

— Diploma of Bachelor in/of
Veterinary
Medicine (MVB)
— Diploma of Membership of the
Royal College of Veterinary
Surgeons (MRCVS)

21.
december
1980

Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

v

21.
december
1980

1 January
2007’

fakulta
ýeské

țĮȚ
de

1. maj
2004

1. januar
1981
1. januar
1986
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Italia

Diploma di laurea in medicina
Veterinaria

Universita

1. januar
1985

ȀȪʌȡȠȢ

ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǼȖȖȡĮĳȒȢ
KĲȘȞȚȐĲȡȠȣ

ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ

1. maj
2004

Latvija

VeterinƗrƗrsta diploms

Latvijas
LauksaimniecƯbas
UniversitƗte

1. maj
2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas
(veterinarijos gydytojo (DVM))

Lietuvos Veterinarijos
Akademija

1. maj
2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en
médecine vétérinaire

Jury d'examen d'Etat

21.
december
1980

Magyarország

Állatorvos doktor oklevél —
dr. med. vet.

Szent István Egyetem
Állatorvostudományi
Kar

1. maj
2004

Malta

Liƛenzja ta' Kirurgu Veterinarju

Kunsill tal-Kirurƥi
Veterinarji

1. maj
2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd
diergeneeskundig/veeartsenijkundig
examen

Österreich

— Diplom-Tierarzt
— Magister medicinae veterinariae

Universität

Polska

Dyplom lekarza weterynarii

1. Szkoáa Gáówna
Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
2. Akademia Rolnicza we
Wrocáawiu
3. Akademia Rolnicza w
Lublinie
4. Uniwersytet
WarmiĔsko- Mazurski w
Olsztynie

1.
2004

Portugal

Carta de curso de licenciatura em
medicina veterinária

Universidade

1. januar
1986

România

Diplomă de licenĠă de
doctor medic veterinar

UniversităĠi

1 January
2007’

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje
strokovni
naslov „doktor veterinarske
medicine/doktorica veterinarske
medicine“

Univerza

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení
akademického
titulu
„doktor
veterinárskej
medicíny“ („MVDr.“)

Suomi/ Finland

Eläinlääketieteen lisensiaatin
tutkinto/Veterinärmedicine
licentiatexamen

21.
december
1980
— Doktor der
Veterinärmedizin
— Doctor
medicinae
veterinariae
— Fachtierarzt

Spriþevalo
o
opravljenem
državnem izpitu s
podroþja
veterinarstva

1. januar
1994

maj

1.
2004

maj

Univerzita
veterinárskeho lekárstva

1.
2004

maj

Helsingin
yliopisto/Helsingfors
universitet

1. januar
1994

Stran

9970 /
Država

Št.

71 / 14. 7. 2008
Dokazila o formalnih kvalifikacijah

Uradni list Republike Slovenije
Organ, ki podeljuje
dokazila o kvalifikacijah

Potrdilo, priloženo
dokazilom o
kvalifikacijah

Referenþni
datum

Sverige

Veterinärexamen

Sveriges
Lantbruksuniversitet

1. januar
1994

United
Kingdom

1. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)
2. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)
3. Bachelor of Veterinary Medicine
(BvetMB)
4. Bachelor of Veterinary Medicine
and Surgery (BVM&S)
5. Bachelor of Veterinary Medicine
and Surgery (BVM&S)
6. Bachelor of Veterinary Medicine
(BvetMed)

1. University of Bristol

21.
december
1980

3160.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS,
št. 87/97, 9/98 in 48/01) ministrica za delo, družino in socialne
zadeve objavlja

KOLIČNIK
rasti cen prehrambnih izdelkov
Količinik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2008, na podlagi katerega se določi regres za prehrano
med delom za obdobje julij–december 2008, je 1,039.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje
julij–december 2008 je 3,69 EUR na dan.

2. University of Liverpool
3. University of
Cambridge
4. University of
Edinburgh
5. University of Glasgow
6. University of London

ZNESKE
povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi
Od 1. julija 2008 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 52,23 EUR;
– študentom 106,95 EUR;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 288,76 EUR;
– za 20 let delovne dobe 433,13 EUR;
– za 30 let delovne dobe 577,51 EUR;
3. terenski dodatek 4,49 EUR.
Št. 007-467/2008/2
Ljubljana, dne 30. junij 2008
EVA 2008-3111-0052
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

Št. 94000-15/2005/24
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in
socialne zadeve

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3162.

3161.

Zneski povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 2., 4. in 13. točke I. razdelka v zvezi s
III. razdelkom Sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije št. 114-02/90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991 (Uradni list
RS, št. 22/91, 66/94 in 26/00) ter v povezavi z določbami
Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05
in 71/06 – ugotovitveni sklep) ter v skladu z 31. členom Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo) Ministrstvo za javno upravo objavlja

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za
kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 71. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS,
št. 45/06, 74/06, 49/07, 42/08) in Zakona o kolektivni pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
Kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih
in živilskih podjetij
– Združenje delodajalcev Slovenije in
– Zadružna zveza Slovenije
ter
Kot predstavnik delojemalcev:
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

TARIFNO PRILOGO
h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko
industrijo Slovenije
(Uradni list RS, št. 45/06, 74/06, 49/07, 42/08)
1. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač za leto 2007)
Najnižje osnovne plače za mesec junij 2008 se zaradi
inflacije v letu 2007 povečajo za 2,7% in znašajo:
Tarifni razred

Mesečni znesek (€) Znesek na uro (€)

I

414,12

2,38

II

450,66

2,59

III

501,12

2,88

IV

551,58

3,17

V

615,96

3,54

VI

792,06

4,19

VII

819,54

4,71

VIII

967,44

5,56

IX

1.151,88

6,62

2. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač za leto 2008)
Najnižje osnovne plače se avgust 2008 povečajo za 3,9%
in znašajo:
Tarifni razred

Mesečni znesek (€) Znesek na uro (€)

I

429,78

2,47

II

468,06

2,69

III

520,26

2,99

IV

572,46

3,29

V

640,32

3,68

VI

756,90

4,35

VII

850,86

4,89

VIII

1005,72

5,78

IX

1197,12

6,88

3. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač za razliko do dejanske
povprečne letne inflacije v letu 2008)
Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z obdobjem januar–december 2007
presegla 4,55 odstotka, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi za januar 2009 povečajo za razliko med 4,55% in
dejansko povprečno letno inflacijo.
4. člen
(uskladitev najnižjih osnovnih plač za leto 2009)
Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se za
avgust 2009 povečajo za 2,3 odstotka.
5. člen
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6. člen
(plače iz naslova produktivnosti)
(1) Delodajalci, ki v preteklem poslovnem letu niso izplačevali dela plač iz naslova poslovne uspešnosti, so dolžni
po zaključku poslovnega leta reprezentativnemu sindikatu pri
delodajalcu predložiti podatke o bruto dodani vrednosti na
zaposlenega.
(2) Bruto dodana vrednost na zaposlenega se izračuna
tako, da se od kosmatega donosa od poslovanja odštejejo
stroški blaga, materiala in storitev ter drugi poslovni dohodki.
Tako dobljeno vrednost se nato deli s povprečnim številom
zaposlencev na podlagi delovnih ur.
(3) Na osnovi podatkov iz prejšnjega odstavka se reprezentativni sindikat pri delodajalcu in delodajalec dogovorita o
možnosti izplačila dela plače iz poslovne uspešnosti.
7. člen
Povračilo stroškov v zvezi z delom
(1) Prehrana med delom
(1) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med
delom, delavcu pripada denarno nadomestilo v višini 4,00 €
na dan.
(2) Če je prehrana organizirana in delavec iz utemeljenih
razlogov takega obroka ne more uživati, delavcu pripada denarno nadomestilo v višini 3,33 € na dan, od 1. avgusta 2008
dalje v višini 3,45 € na dan in od 1. januarja 2009 dalje v višini
3,56 € na dan.
(3) V primeru, da delo traja več kot 10 ur pripada delavcu
zgornji znesek, ki ga za ta primer določa vsakokrat veljavna
uredba vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
(2) Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela znaša
70% cene javnega prevoza.
(2) V primeru, da javnega prevoza ni možno uporabljati
pripada delavcu nadomestilo v višini 0,15 € za vsak polni kilometer med prebivališčem in mestom opravljanja dela.
(3) Službeno potovanje v Sloveniji
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službena potovanja v Soveniji:
– če službeno potovanje traja nad 6–8 ur in se je potovanje začelo 2 uri pred začetkom delovnega časa ali končalo 2
uri po končanem delovnem času (5,26 €),
– če službeno potovanje traja nad 8–12 ur (7,51 €),
– če službeno potovanje traja nad 12 ur v višini
(15,02 €).
(2) Delavec je upravičen do povračila dejansko nastalih
stroškov prevoza na službenem potovanju, ki so dokazani z
računi. V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, je za vsak poln kilometer upravičen do povračila stroška v
višini zgornjega zneska, ki ga določa vsakokrat veljavna uredba
vlade RS o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
(4) Službeno potovanje v tujini
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje v tujini v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za
službena potovanja v tujino.
(5) Terenski dodatek
(1) Terenski dodatek se izplačuje v višini zgornjega zneska, ki ga določa vsakokrat veljavna uredba vlade RS o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo.
8. člen

(uskladitev najnižjih osnovnih plač za razliko do dejanske
povprečne letne inflacije v letu 2009)

Drugi osebni prejemki

Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2009 v primerjavi z obdobjem januar–december 2008 presegla 2,7 odstotka, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni
pogodbi za januar 2010 dodatno povečajo za razliko med 2,7
odstotka in dejansko povprečno letno inflacijo.

(1) Regres za letni dopust
(1) Regres za letni dopust v letu 2008 znaša 700 €, v
podjetjih, ki pa so preteklo poslovno zaključila z izgubo, izplačajo regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače,
veljavne na dan izplačila regresa za letni dopust.
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(2) Regres za letni dopust v letu 2009 znaša 715 €, v
podjetjih, ki so preteklo poslovno leto zaključila z izgubo, izplačajo regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače,
veljavne na dan izplačila regresa za letni dopust.
(2) Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada
za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša
460 €,
za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša
689 €,
za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša
919 €,
za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu znaša
919 €.
(3) Solidarnostna pomoč
(1) Solidarnostna pomoč znaša v primeru:
– smrti delavca
850 €
– smrti vzdrževanega ožjega družinskega člana
425 €
(4) Odpravnina ob upokojitvi
Višina odpravnine ob upokojitvi znaša 2900,00 € oziroma
v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri
mesece, če je to za delavca ugodneje.
9. člen
Prehodna in končna določba
Tarifna priloga začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa
se od 1. 6. 2008 dalje.
Tarifna priloga velja do 31. januarja 2010.
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, objavljena v Uradnem listu RS, št.
45/2006, ter popravek tarifne priloge, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 74/2006, prenehata veljati dne 31. 5. 2008.
Vsa ostala določila Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in
živilsko industrijo Slovenije ostanejo v veljavi.
Ljubljana, dne 2. julija 2008
Gospodarska zbornica
Slovenije
Zbornica kmetijskih in
živilskih podjetij
Predsednik
Iztok Bricl l.r.

Sindikat kmetijstva in
živilske
industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l.r.

Združenje delodajalcev
Slovenije
Generalni sekretar
Jože Smole l.r.

Zadružna zveza
Slovenije
Predsednik
Peter Vrisk l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
10.7.2008 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005-14 o tem, da je
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko
industrijo Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 2/3.
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VSEBINA

3100.
3101.
3102.
3103.
3104.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno besedilo) (ZOIzk-UPB2)
Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo)
(ZTuj-1-UPB5)
Zakon o spremembi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-A)
Sklep o prenehanju mandata poslanca
Sklep o potrditvi poslanskega mandata

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3105.
3106.
3107.
3108.
3109.
3110.
3111.
3112.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

3113.

Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov
v Slovenski vojski v plačne razrede
Uredba o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi
koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno
vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
Krajinskem parku Strunjan

3156.
3157.
3158.

3114.

3159.
3160.
3161.

3115.

3116.

3117.

9781

3162.

9812
9813
9813
9813
9813
9813
9814
9814

9904
9946

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2007

3119.

Sklep o pripravi (2) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za Bohinjsko
Bistrico
Sklep o pripravi (11) sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko
celoto Bohinj (PUP PC Bohinj)

3120.

3121.
3122.

9829

MINISTRSTVA

Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za
zaposlene v državni upravi

3126.
3127.

9963
9970
9970

3129.
3130.
3131.

9830

3132.
3133.

9831

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Splošni akt o spremembah Splošnega akta o prenosljivosti številk

3124.

3128.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o kategorizaciji
občinskih javnih cest v Občini Makole, kolikor kategorizira javno cesto po parc. št. 825/3 in 825/4,
k.o. Dežno, v neskladju z Ustavo, in o zavrženju
pobude
Sklep o delnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju ter 1. točke drugega
odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

3123.

3125.
9951

3134.
3135.

9832

BENEDIKT

3118.

VLADA

9814

9970

OBČINE

9786
9812
9812
9812

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo
in živilsko industrijo Slovenije

3136.

9833

BOHINJ

9834
9834

DOLENJSKE TOPLICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
Sklep o spremembi Sklepa št. 602/448/2006-01/06
z dne 8. 3. 2007 o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu
OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

9835

9836

GROSUPLJE

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 1333/3 in 1333/4, obe k.o.
Blečji vrh
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 781/6, 781/8 in 785/4, vse
k.o. Blečji vrh
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 867/2, k.o. Ilova Gora
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 816/2, 821/2, 833/2, 837/2 in
839/3, vse k.o. Ilova Gora
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1664/2, k.o. Grosuplje
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 593/7, k.o. Grosuplje

9836
9837
9837
9837
9837
9838

KOPER

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Turistično apartmajsko naselje Oltra«
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Turistično apartmajsko
naselje Ankaran Hrib« v Kopru
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »ZN Nad Dolinsko – zazidava v nizu območja 2« v Kopru
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju
Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna
Mestne občine Koper za leto 2007
Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč«

9838
9851
9866
9872
9876
9879
9880
9881
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3142.
3143.
3144.
3145.
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Sklep o spremembi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana
Mestne občine Koper (po ZUNPP) z dne 29. 11.
2007

ROGATEC

3147.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeterpri Gorici
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju – SP/2
Sklep o določitvi cene za programe vrtca
Sklep o določitvi števila oddelkov za programe
vrtca
Sklep o subvencioniranju odsotnosti, drugega in
naslednjih otrok, iz vrtca
Sklep o počitniški odsotnosti iz vrtca
Sklep o ukinitvi javnega dobra

3151.
3152.
3153.
3154.
3155.

9882

9883

87.
88.

9884
9884
9885

MORAVSKE TOPLICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtci Občine Moravske Toplice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci,
Kétnyelvű általános iskola Pártosfalva
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3149.
3150.

86.

METLIKA

Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine
Metlika za leto 2008
Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Metlika
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika
Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta
Občine Metlika

3146.

3148.

Uradni list Republike Slovenije

89.
90.
91.

9886
92.
9887
9887
93.
9888
9888

94.

ŠEMPETER - VRTOJBA

95.
9888
9889
9889
9889
9890
9890
9890

96.

97.

ŽUŽEMBERK

Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in
humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih
in ostalih društev v Občini Žužemberk
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

98.
9891
9893
99.

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/08

100.

VSEBINA
84.
85.

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o izmenjavi v kulturi,
izobraževanju in športu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kolumbije (BCOKIS)
Uredba o ratifikaciji Priporočila Sveta za carinsko
sodelovanje glede spremembe Konvencije o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje

1677
1680

101.

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o
sodelovanju na področju informacijske in komunikacijske tehnologije
Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper pri raziskavah in razvoju
Uredba o ratifikaciji Protokola o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o
strokovni pomoči na področju evropskih zadev
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med
Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov
Republike Albanije o strokovni pomoči na področju
evropskih zadev

1682
1685
1687
1690
1696
1698

1700

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Finsko o gospodarskem, industrijskem in tehničnem sodelovanju
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov
Republike Albanije o razvojnem sodelovanju
Obvestilo o začetku veljavnosti Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se
sestali v okviru Sveta, o spremembi Notranjega
sporazuma z dne 18. septembra 2000 o ukrepih,
ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj
se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu
AKP-ES
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami
skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni
strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na drugi
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o
sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo
Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo Slovaške republike
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne
gore o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo
in Bosno in Hercegovino ter Administrativnega
dogovora o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino

1702
1702

1702

1702
1703

1703
1703

1703

POPRAVKI

Popravek Obvestila o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

1704
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V zbirki Pravo pride prav (PPP) je izšlo delo

Pravkar izšlo
Z ALOŽBA

Delovnopravni priroĀnik
s sodno prakso
Priroþnik na naþin vprašanje – odgovor
pojasnjuje delovnopravna vprašanja
in dileme ob sklepanju, spreminjanju
in prenehanju pogodb o zaposlitvi
ter o uresniþevanju pravic, obveznosti
in odgovornosti tako delojemalcev kot
delodajalcev. Avtorice podkrepijo odgovore
s sodnimi odloþitvami Vrhovnega sodišþa
RS ali Višjega delovnega in socialnega
sodišþa.
Koristen in razumljiv strokovni pripomoþek,
saj so odgovori na vprašanja iz prakse kratki
in jedrnati.

leto izdaje: 2008
296 strani
16,5 cm × 24 cm
trda vezava

Cena: 85,00 €

N A R O ý I L N I C A

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naroþite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naroþam

Delovnopravni priroĀnik s sodno prakso
• trda vezava

Cena:

85 €

Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

E-pošta

Davþna št.

Davþni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

DA

NE

Datum

Po prejemu naroþilnice vam bomo poslali predraþun za naroþene knjige. Po plaþilu predraþuna vam bomo poslali naroþene knjige in raþun.
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V zbirki Pravo pride prav (PPP) je izšlo delo

Pravkar izšlo
Z ALOŽBA

Zasebnost delavcev in interesi
delodajalcev – kje so meje
urednice in avtorice Nataše Pirc Musar ter avtorjev
Sonje Bien Karlovšek, Alenke Jerše, Klemna Mišiča,
Jasne Rupnik in mag. Andreja Tomšiča.
Avtorji v knjigi predstavijo zakonsko podlago varovanja
zasebnih podatkov na delovnem mestu in ilustrativno
opozorijo na prakso ter prednosti in slabosti nadzorovanja
zasebnosti na delovnem mestu.
V knjigi boste našli:

leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-413-8
152 strani
16,5 cm × 24 cm
trda vezava

– napotke, kako ne prekoračiti mej, ki jih postavlja pravo,
– ugotovitev, da je osnova vsega načelo sorazmernosti,
ki vsem upravljavcem nalaga dolžnost, da o delavcih
zbirajo in obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih določa
zakonodaja, in tiste podatke, ki jih potrebujejo za dosego
svojega namena,
– odgovor, do kod sežejo pravice delodajalcev in koliko
zasebnosti lahko omejijo delavcem,
– pojasnilo, kaj vse je delodajalcem na voljo, da bodo
delavci lahko prepoznali ravnanja, ki niso zakonita.

Cena: 70,00 €

N A R O ý I L N I C A

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naroþite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naroþam

Zasebnost delavcev in interesi delodajalcev – kje so meje?
• trda vezava

Cena:

70 €

Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

E-pošta

Davþna št.

Davþni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

DA

NE

Datum

Po prejemu naroþilnice vam bomo poslali predraþun za naroþene knjige. Po plaþilu predraþuna vam bomo poslali naroþene knjige in raþun.
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