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Leto XVIII

DRŽAVNI ZBOR
4367.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev
v plačne razrede v Državnem zboru

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08
in 58/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in tretjega odstavka
14. člena Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in
nazivih v službah Državnega zbora (Uradni list RS, št. 50/04
in 32/08) izdajam

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede v Državnem zboru
1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru (Uradni list RS, št. 70/08) se v
petem odstavku 5. člena beseda »tri« nadomesti z besedo
»dobro«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z
uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno
napredovanje.«.
2. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»11. člen
(1) Javnim uslužbencem, ki so imeli pravico napredovanja
na podlagi Pravilnika o napredovanju v službah Državnega
zbora Republike Slovenije (št. 040-03/89-1/16 z 21. 6. 1994,
24. 11. 1994 in 25. 9. 2000), ki se je uporabljal pred začetkom
izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega pravilnika, in javnim uslužbencem, ki so že dosegli najvišje število
napredovanj, ki jih je bilo možno doseči na podlagi navedenega
pravilnika, se napredovalno obdobje z dnem začetka uporabe
tega pravilnika ne prekine. Ti javni uslužbenci lahko napredujejo s 1. 11. 2008, če je preteklo najmanj tri leta od njihovega
zadnjega napredovanja.
(2) Za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje do 1. 10. 2008, se izpolnjevanje pogojev za napredovanje preverja po pravilniku, ki se
je uporabljal do izplačila plač po ZSPJS in na podlagi le-tega
izpolnijo ocenjevalni listi.
(3) V letu 2009 se za leto 2008 ocenijo v skladu s tem
pravilnikom vsi javni uslužbenci, razen tistih, ki so napredovali
s 1. 11. 2008. Javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 11. 2008,

se prvič ocenijo v skladu s tem pravilnikom v letu 2010 za leto
2009.
(4) V letu 2009 se najkasneje do roka iz drugega odstavka
4. člena tega pravilnika za vse javne uslužbence, razen za tiste,
ki so napredovali v letu 2008, ugotovi izpolnjevanje pogojev
in ocene nadrejenega za pretečeno napredovalno obdobje v
skladu s pravilnikom, ki se je uporabljal do izplačila plač po
ZSPJS.
(5) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se na
podlagi izpolnjevanja pogojev in ocene nadrejenega določi
ocena na naslednji način:
a) če bi javni uslužbenec na podlagi izpolnjevanja pogojev
in ocene nadrejenega na podlagi pravilnika, ki se je uporabljal
do začetka izplačila plač po ZSPJS, imel pravico napredovati:
– za dva plačna razreda, se mu za posamezno leto ocenjevalnega obdobja določi tri ocene odlično,
– za en plačni razred, se mu za posamezno leto ocenjevalnega obdobja določi tri ocene zelo dobro,
b) če izpolnjevanje pogojev in ocena nadrejenega ne
zadostujejo za napredovanje, se javnemu uslužbencu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena
dobro.
(6) Ocene, določene v skladu s prejšnjim odstavkom, se
vpišejo v evidenčna lista, ki sta kot Priloga IV a in Priloga IV b
sestavni del tega pravilnika.
(7) Javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 3. 2008 in
1. 7. 2008 v skladu s pravilnikom, ki se je uporabljal do začetka
uporabe tega pravilnika, pridobijo prvo oceno v skladu s tem
pravilnikom v letu 2009; javni uslužbenci, ki so napredovali s
1. 10. 2008, pa v letu 2010. Pridobljene ocene se vpišejo v
ocenjevalni list iz Priloge I tega pravilnika.
(8) Javni uslužbenec, ki v letih 2009 in 2010 izpolni pogoje
za napredovanje, določene v 5. členu tega pravilnika, lahko
napreduje v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu izpolni
pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
3. člen
Priloga IV se nadomesti s Prilogo IV a in Prilogo IV b.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/08-6/1
Ljubljana, dne 27. oktobra 2008
mag. Lovro Lončar l.r.
Generalni sekretar
Državnega zbora
Republike Slovenije
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PRILOGA IV.a
EVIDENýNI LIST
OCENA JAVNEGA USLUŽBENCA
za leti 2006 in 2007
- Podatki o javnem uslužbencu:
Ime in priimek javnega uslužbenca:
Rojstni datum javnega uslužbenca:....................................................................................
Šifra in ime delovnega mesta oz. naziva:...........................................................................
Organizacijska enota:.........................................................................................................

Datum zadnjega napredovanja.................................................
Napredovalno obdobje od:.............do.............
Izpolnjevanje pogojev v skladu s Pravilnikom o napredovanju v službah Državnega zbora
Republike Slovenije:
Napredovanje za dva plaþilna razred (izpolnjevanje vsaj 4 pogojev):
- dodatna funkcionalna znanja .............................................
- interdisciplinarna usposobljenost........................................
- samostojnost in zanesljivost pri delu...................................
- ustvarjalnost........................................................................
- nadpovpreþna delovna uspešnost......................................
Napredovanje za en plaþilni razred (izpolnjevanje vsaj 1 pogoja):
- dodatna funkcionalna znanja .............................................
- interdisciplinarna usposobljenost........................................
- samostojnost in zanesljivost pri delu...................................
- ustvarjalnost........................................................................
- nadpovpreþna delovna uspešnost......................................
Datum možnega napredovanja v skladu s tem pravilnikom.................................
Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju v þasu prehodnega obdobja, v
skladu z 11. þlena tega pravilnika:
OCENA ZA LETO 2006 v preteþenem napredovalnem obdobju:................št. toþk..........
OCENA ZA LETO 2007 v preteþenem napredovalnem obdobju:................št. toþk..........
Priloga
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PRILOGA IV.b
EVIDENýNI LIST
OCENA JAVNEGA USLUŽBENCA
za leto 2007
- Podatki o javnem uslužbencu:
Ime in priimek javnega uslužbenca:
Rojstni datum javnega uslužbenca:....................................................................................
Šifra in ime delovnega mesta oz. naziva:...........................................................................
Organizacijska enota:.........................................................................................................

Datum zadnjega napredovanja.................................................
Napredovalno obdobje od:.............do.............
Izpolnjevanje pogojev v skladu s Pravilnikom o napredovanju v službah Državnega zbora
Republike Slovenije:
Napredovanje za dva plaþilna razred (izpolnjevanje vsaj 4 pogojev):
- dodatna funkcionalna znanja .............................................
- interdisciplinarna usposobljenost........................................
- samostojnost in zanesljivost pri delu...................................
- ustvarjalnost........................................................................
- nadpovpreþna delovna uspešnost......................................
Napredovanje za en plaþilni razred (izpolnjevanje vsaj 1 pogoja):
- dodatna funkcionalna znanja .............................................
- interdisciplinarna usposobljenost........................................
- samostojnost in zanesljivost pri delu...................................
- ustvarjalnost........................................................................
- nadpovpreþna delovna uspešnost......................................
Datum možnega napredovanja v skladu s tem pravilnikom.................................
Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju v þasu prehodnega obdobja, v
skladu z 11. þlena tega pravilnika:
OCENA ZA LETO 2007 v preteþenem napredovalnem obdobju:................št. toþk..........
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VLADA
4368.

Odlok o razglasitvi Botaničnega vrta v
Ljubljani za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 13. in 16. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o razglasitvi Botaničnega vrta v Ljubljani
za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enoto dediščine Ljubljana – Botanični vrt (EŠD 7914).
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
– Botanični vrt je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z neprekinjenim delovanjem vse od leta
1810. Ustanovljen je bil kot vrt domovinske flore v okviru visoke
šole (École Centrale) v času Ilirskih provinc. Zasnoval ga je
Franc Hladnik, ki je bil tudi njegov prvi ravnatelj. Leta 1920 je
vrt prešel pod okrilje Univerze v Ljubljani. Botanični vrt je enota
v sklopu Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.
Zbirke rastlin in semen v Botaničnem vrtu kontinuirano dopolnjujejo in izmenjujejo s sorodnimi institucijami po svetu. Vrt
je edina tovrstna celostna ureditev z največjo zbirko različnih
rastlin v Sloveniji;
– vrtno-arhitekturna ureditev je izjemnega pomena za
predstavitev domačega in tujega rastlinstva, ki uspeva v našem podnebju. Spomenik je razdeljen na dva osnovna dela.
Najstarejši del vrta, ki je urejen kot arboretum, ob zbirki dreves
posebej označujeta 200 let stara »Marmontova« lipa in del zidu
prvotnega botaničnega vrta. Novejši del vrta je urejen po sistematskih enotah z alpinetumom in rastlinjaki. Na dveh hektarih
površin raste več kot 4.500 vrst, podvrst in oblik, od katerih je
več kot tretjina domačih. Druge rastline in zbirke rastlin so z
različnih območij Evrope in tudi z drugih celin.
3. člen
(1) Spomenik obsega parcele št.: 158/1, 158/2, 160/2,
161/1, 161/11, 623/6 (del parcele – zelenica ob pločniku pred
vhodom v Botanični vrt), vse k. o. Karlovško predmestje.
(2) Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 25. februarja 2003, Uradni list
RS, št. 29/03, datoteka z dne 26. novembra 2007, izvorno
merilo 1 : 1000) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu
v merilu 1 : 5000.
(3) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
4. člen
Varovani elementi spomenika so:
– najstarejši del vrta, urejen kot arboretum, z eksotičnim
drevjem, »Marmontovo« lipo in obodnim zidom,
– novejši del vrta z rastlinjaki in alpinetumom (skalnjakom).
5. člen
(1) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje velikosti, orientacije, drugih morfoloških elementov in osnovne namembnosti vrta,
– ohranjanje rastiščnih pogojev,
– ohranjanje vrtnoarhitekturne zasnove,
– ohranjanje obstoječih stavb in zidanih elementov vrta.

Uradni list Republike Slovenije
(2) V območju spomenika je prepovedano:
– kakor koli uničevati ali poškodovati vegetacijo,
– spreminjati ekološke (npr. talne in mikroklimatske) razmere, potrebne za obstoj in razvoj rastlin, ki so del zbirk v
starem delu vrta,
– onesnaževati tla in odlagati odpadke,
– vožnja z motornimi in drugimi vozili, razen za potrebe
vzdrževanja,
– graditi stalne ali začasne objekte, ki niso namenjeni
delovanju vrta.
(3) V območju spomenika je dovoljeno:
– strokovno vzdrževanje vegetacije, vzgoja rastlin in semen,
– dopustne so učno-vzgojne, znanstveno-raziskovalne in
rekreacijske dejavnosti, ki ne zahtevajo posebnih naprav in ne
poškodujejo posameznih rastlin ali njihovih združb,
– dopustna so vzdrževalna dela na obstoječih objektih
in novogradnje, namenjene varstvu rastlin ter učno-vzgojni in
znanstveno-raziskovalni funkciji v novejšem delu vrta.
6. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa
drugače, je treba pridobiti in upoštevati kulturnovarstvene pogoje ter kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda.
7. člen
Spomenik ima upravljalca.
8. člen
Lastnik in upravljalec spomenika spodbujata in omogočata javnosti dostop do spomenika in njegovo predstavitev
tako, da ne ogroža varovanja in osnovne funkcije vrta, najmanj
enkrat letno pa morata javnosti omogočiti tudi brezplačen ogled
spomenika.
9. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za
kulturo.
10. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) pristojno sodišče
na parcelah iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
V roku enega leta od uveljavitve tega odloka je treba za
kulturni spomenik pripraviti načrt upravljanja v skladu z 59. in
60. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08). Načrt upravljanja pripravi upravljavec Botaničnega
vrta v sodelovanju z lastniki in pristojnimi strokovnimi službami
ministrstva, pristojnega za kulturo, ministrstva, pristojnega za
okolje in prostor, in ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo
in znanost.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 62000-16/2008/3
Ljubljana, dne 20. oktobra 2008
EVA 2008-3511-0030
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
4369.

Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin

Na podlagi 7. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona
o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) ter za izvajanje
Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04
– ZdZPZ) ministrica za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o razvrstitvi zdravilnih rastlin
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa razvrstitev zdravilnih rastlin za peroralno uporabo.
(2) Zdravilne rastline v smislu tega pravilnika so sveže
ali posušene rastline ali deli rastlin, v celem ali razdrobljene
do stopnje sita 355/180 Ph.Eur. (pulvis grossus) v naravni in
predelani obliki.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za arome, ki jih določa
Pravilnik o aromah (Uradni list RS, št. 77/01, 31/04 in 45/08
– ZKme-1).
2. člen
(razvrstitev zdravilnih rastlin v kategorije)
(1) Zdravilne rastline se razvrstijo v naslednje kategorije:
– kategorija H,
– kategorija Z,
– kategorija ZR,
– kategorija ND.
(2) Seznam zdravilnih rastlin, ki se spreminja v skladu z
novimi izsledki in dognanji, je v Prilogi, ki je sestavni del tega
pravilnika.
3. člen
(kategorija H)
(1) V kategorijo H se razvrstijo zdravilne rastline, ki se
lahko uporabljajo tudi kot živila, če se uporabljajo deli rastlin v
določeni stopnji rasti (dozorelosti). Za izdelke, ki vsebujejo visoko koncentrirane in visoko prečiščene ekstrakte iz teh rastlin, je
treba pridobiti mnenje organa, pristojnega za zdravila.
(2) Če se izdelkom, ki vsebujejo zdravilne rastline iz kategorije H, na kakršen koli način pripisujejo zdravilne učinke v
smislu preprečevanja, zdravljenja ali ozdravljenja bolezni pri
ljudeh, se razvrstijo med zdravila.
(3) Izdelki, ki vsebujejo ekstrakte iz zdravilnih rastlin iz
kategorije H v terapevtskih odmerkih, se praviloma razvrščajo
med zdravila.
(4) Zdravilne rastline iz prvega odstavka tega člena, ki
se uporabljajo kot živila, in se niso uporabljala v pomembnem
obsegu v Skupnosti pred 15. majem 1997 v prehrani ljudi, se
razvrščajo med nova živila.
(5) Nova živila iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati
pogoje, ki jih določata Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi
živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L št. 43 z dne 14. 2.
1997, str. 1), zadnjič spremenjena 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), in
Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
(ES) o novih živilih (Uradni list RS, št. 71/06).
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4. člen
(kategorija Z)
V kategorijo Z se razvrstijo zdravilne rastline, ki so namenjene za preprečevanje in zdravljenje bolezni in bolezenskih
stanj. Tako rastline kot izdelki za peroralno uporabo, ki vsebujejo zdravilne rastline iz te kategorije v naravni ali predelani obliki,
se praviloma razvrstijo med zdravila, za katera ni potreben
zdravniški recept.
5. člen
(kategorija ZR)
(1) V kategorijo ZR se razvrstijo zdravilne rastline, katerih
uporaba zahteva zdravniški nadzor. Zanje je značilna strupenost pri prekoračenih odmerkih, v priporočenih odmerkih pa so
možni neželeni škodljivi učinki, tako da varnost ni zagotovljena
brez zdravniškega nadzora zdravljenja. V tej kategoriji so tudi
rastline s toksikomanogenim učinkom.
(2) Tako rastline kot izdelki za peroralno uporabo, ki vsebujejo zdravilne rastline iz kategorije ZR v naravni ali predelani
obliki, se praviloma razvrstijo med zdravila, za katera je potreben zdravniški recept.
6. člen
(kategorija ND)
V kategorijo ND se razvrstijo zdravilne rastline, pri katerih
je tveganje za zdravje ljudi večje od možne koristnosti. Zaradi
akutne ali kronične strupenosti njihova uporaba ni dovoljena.
7. člen
(drugačna razvrstitev)
(1) Ne glede na določbe 3., 4. in 5. člena tega pravilnika
lahko organ, pristojen za zdravila, izjemoma na podlagi strokovne ocene razmerja med koristnostjo in tveganjem ter na
podlagi utemeljenega mnenja Evropske agencije za varnost
hrane ali drugega pristojnega organa Evropske unije, razvrsti
posamezen izdelek v drugo ustrezno kategorijo.
(2) Organ, pristojen za zdravila, razvršča tudi izdelke z
zdravilnimi rastlinami, ki niso vključene v seznam v Prilogi.
8. člen
(vloga za razvrstitev)
(1) Za mnenje iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika
in za razvrstitev izdelkov iz prejšnjega člena mora predlagatelj,
preden da izdelek prvič v promet v Republiki Sloveniji, vložiti
vlogo za razvrstitev izdelka. Vloga mora vsebovati spremni
dopis in naslednjo dokumentacijo:
– seznam in kazalo predložene dokumentacije;
– podatke o namenu trženja in predlog razvrstitve z utemeljitvijo;
– proizvajalčeva dokumentacija o točni kakovostni in količinski sestavi izdelka (v angleškem ali slovenskem jeziku). Za
zdravilne rastline je treba navesti tudi latinsko ime rastline, dela
rastline in točni opis pripravka (npr. razmerje droga: ekstrakt,
uporabljeno ekstrakcijsko topilo);
– besedilo originalnih označb izdelka in navodil za uporabo (v angleškem ali slovenskem jeziku);
– predlog besedila slovenske označbe in navodil za uporabo;
– promocijski material, če obstaja;
– mnenje Evropske agencije za varnost hrane ali drugega
pristojnega organa Evropske unije.
(2) Za vlogo za razvrstitev mora predlagatelj plačati stroške postopka razvrščanja in upravno takso.
(3) Če je vložena vloga za razvrstitev več izdelkov, mora
biti dokumentacija za vsak izdelek pripravljena kot samostojna
celota.
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9. člen
(označevanje)
Izdelki iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika morajo
biti označeni v skladu s Pravilnikom o splošnem označevanju
predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04, 58/04 – popr.,
43/05, 64/05 – popr., 83/05, 115/05 in 118/07) in, kadar je primerno, v skladu s Pravilnikom o prehranskih dopolnilih (Uradni
list RS, št. 82/03, 44/04, 72/05 in 22/07).
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št. 133/03).

72/05 in 22/07) in so že na trgu do uveljavitve tega pravilnika,
vendar ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, so lahko v
prometu najpozneje do 30. aprila 2011.
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-2012/2008
Ljubljana, dne 31. julija 2008
EVA 2008-2711-0016

11. člen
(prehodna določba)
Živila, ki so bila prijavljena v skladu z 11. členom Pravilnika o prehranskih dopolnilih (Uradni list RS, št. 82/03, 44/04,

Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

Priloga: Seznam zdravilnih rastlin
Legenda:

H
Z
ZR
ND

=
=
=
=

rastline, ki se lahko uporabljajo tudi kot živila
zdravilo, ki se izdaja brez recepta
zdravilo, ki se izdaja le na recept
uporaba ni dovoljena

Latinsko ime rastline/droge
A
Abies spp.
Acacia spp.
Abutilon theophrasti (syn. Sida tiliifolia )
Acanthopanax spinosum
Acanthopanax senticosus
(syn. Eleutherococcus senticosus)
Achillea spp.
Aconitum spp.
Actea racemosa (syn. Cimicifuga racemosa)
Acorus calamus
Akebia spp.
Adenia spp.
Adenium spp.
Adhatoda vasica (syn. Justicia adhatoda)
Adonis spp.
Aesculus hippocastanum
Agathosma betulina
(syn. Barosma betulina)
Agrimonia spp.
Agropyron repens (syn. Elymus repens)
Alchemilla vulgaris
Aletris farinosa
Allium cepa
Allium sativum
Allium ursinum
Alnus glutinosa (syn. A. rotundifolia)
Aloe mucilagines
Aloe spp.
Aloysia triphylla (syn. Lippia citriodora, Verbena
triphylla)
Alpinia officinarum
Althaea spp.

Slovensko ime

Kategorija/
opomba

vrste jelke
vrste akacije
lipovolistni slezenovec
akantopanaks
elevterokok, sibirski ženšen

H
Z
ZR
H
H

vrste rmana
vrste preobjede
cimicifuga, grozdnata svetilka
pravi kolmež
vrste akebije
vrste adenije
vrste adenija
malabarski oreh, zdravilna justicija
vrste zajčjega maka
navadni divji kostanj
brezasta dišeča rutica, agatosma

H
ND
Z
Z*
ND
ND
ND
ZR
ZR
Z
H

vrste repika
plazeča pirnica
navadna plahtica
prava samorogova korenina
čebula
česen
čemaž, gozdni česen
črna jelša
sluzi (gel) aloje
vrste aloje
citronka, lojzek

H
H
H
Z
H
H
H
Z
H
ZR
H

galgant
vrste sleza

H
H
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Ammi visnaga (syn. Daucus visnaga)
Ammi majus
Amomum subulatum
Amygdalae amarae semen
Amygdalae dulcis semen
Anacyclus pyrethrum
Anagallis arvensis
Anamirta cocculus
Ananas comosus
Andrographis paniculata
Anemopaegma mirandum
Anemone pulsatilla
(syn. Pulsatilla vulgaris)
Anethum graveolens
(syn. Peucedanum graveolens)
Angelica spp.
Antennaria dioica
Anthemis nobilis
(syn. Chamaemelum nobile)
Anthriscus cerefolium
Anthyllis vulneraria
Apium graveolens
Aquilaria aggalocha
Aralia spp.
Arctium spp.
Arctostaphylos uva-ursi (sine fructibus)
Areca catechu
Arenaria rubra
Aristolochia spp.
Armoracia rusticana
(syn. Cochlearia armoracia)
Arnica montana
Arnica chamissonis
Artemisia spp. (sine A. dracunculus)
Artemisia dracunculus
Assa-foetida
Asarum europaeum
Asclepias tuberosa
Ascophyllum spp.
Asparagus officinalis
Asperula odorata (syn. Galium odoratum)
Aspalathus linearis
Astragalus glycyphyllos
Astragalus membranaceus
(syn. A. propinguus)
Astragalus mongholicus
Atractylis japonica
(syn. Atractylodes japonica)
Atractylodes japonica
(syn. Atractylis japonica)
Atropa belladonna
Avena sativa
Azadirachta indica
(syn. Melia azadirachta, M. indica)
B
Babtisia tinctoria
Barosma betulina
(syn. Agathosma betulina)
Bauhinia spp.
Bellis perennis
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kela, visnaga
velika peščenica
amom
seme grenkega mandljevca
seme sladkega mandljevca
arabska bertramka
njivska kurja češnjica
anamirta
čopasti ananas
vrsta justicije
/
navadni kosmatinec

ZR
Z
H
ZR
H
Z
ZR
ZR
Z
H
Z
Z

navadni koper, dil

H

vrste angelike, vrste zdravilnega gozdnega
korena
navadna majnica
rimska kamilica

H

prava krebuljica
pravi ranjak
navadna zelena, opih
vrsta aloe
vrste aralije
vrste repinca
vednozeleni gornik (brez plodov)
betlova palma
rdeča peščenka
vrste podrašca
navadni hren

H
H
H
Z
H
H
Z
ZR
H
ND
H

navadna arnika
travniška arnika
vrste pelina (brez pehtrana)
pehtran, betram
asantova smola, asafetida
navadni kopitnik
gomoljasta svilnica
vrste alg (za alginsko kislino)
navadni beluš, vrtni beluš
dišeča perla, dišeča lakota
aspalat
sladki grahovec
opnasti grahovec

Z
Z
Z
H
ZR
ZR
Z
H
H
H
H
H
Z

mongolski grahovec
japonski atraktilis

Z
H

japonski atraktilis

H

volčja češnja, norica
navadni oves
indijska melija, indijska lipovka

ZR
H
ZR

baptizija, divji indigovec
brezasta dišeča rutica, agatosma

ZR
H

vrste bauhinije
navadna marjetica

H
H

H
H
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Berberis vulgaris (sine fructibus)
Betonica officinalis
(syn. Stachys officinalis)
Betula spp.
Boldo folium
Borago officinalis
Boraginis oleum
Boswelia serrata
Brassica spp.
Brucea javanica (syn. B. amarissima, B. sumatrana,
Gonus amarissimus, Lussa amarissima)
Bryonia spp.
Bupleurum falcatum
Buxus sempervirens
C
Cactus grandiflorus
(syn. Selenicereus grandiflorus)
Caladium seguinum
(syn. Dieffenbachia seguine)
Calendula officinalis
Callitris quadrivalvis
Calluna vulgaris
Campanula grandiflora
(syn. Platycodon grandiflorum)
Camellia sinensis (syn. Thea sinensis)
Cananga odorata
(syn. Canangium odoratum)
Canangium odoratum
(syn. Cananga odorata)
Canarii fructus
Cannabis sativa
Capsella bursa-pastoris
Capsicum spp.
Carbenia benedicta (syn. Cnicus benedictus, Carduus
benedictus)
Carduus benedictus (syn. Carbenia benedicta, Cnicus
benedictus)
Carduus marianum (syn. Silybum marianum)
Carica papaya
Carthamus tinctorius
Carum carvi
Cassia spp.
Castanea sativa
Catharanthus spp.
Centaurea cyanus
Centaurium spp.
Centella asiatica
(syn. Hydrocotyle asiatica)
Cephaelis ipecacuanha
(syn.Uraroga ipecacuanha)
Ceratonia siliqua
Cetraria islandica
Chamaemelum nobile
(syn. Anthemis nobilis)
Chamaenerion angustifolium
(syn. Epilobium angustifolium)
Chamomilla recutita
(syn. Matricaria recutita)
Chelidonium majus
Chenopodium album
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides var. anthelminticum
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navadni češmin (brez plodov)
navadni čistec, betonika

Z
H

vrste breze
list boldovca
zdravilna boraga, boreč
olje zdravilne borage
vrsta bosvelije
vrste ogrščice
javanska bruceja

H
Z
Z
H
H
H
Z

vrste bluščca
srpasta prerast
navadni pušpan

ND
H
ND

kraljica noči, selenicereja

Z

vrsta difenbahije, vrsta kaladija

ZR

vrtni ognjič, zdravilni ognjič, meseček
tetraklinis (f. Cupressaceae)
jesenska vresa
velikocvetna zvončica

H
H
H
Z

čajevec
dišeča kananga, ylang-ylang

H
Z

dišeča kananga, ylang-ylang

Z

plodovi kanarija
konoplja
navadni plešec
vrste paprike
benediktinka

H
ND
H
H
H

benediktinka

H

pegasti badelj, bodečnica
papajevec, melonovec
barvilni rumenik, pravi divji žafran
navadna kumina
vrste sene
pravi kostanj
vrste zimzelena
modri glavinec, plavica
vrste tavžentrože
azijski vodni popnjak

H
H
H
H
Z
H
ZR
H
H
Z

ipekakuanja, cefaelija

ZR

rožičevec
islandski lišaj, pljučni lišaj
rimska kamilica

H
H
H

ozkolistno ciprje

H

prava kamilica

H

krvavi mlečnik
bela metlika
dišeča metlika
zvrst dišeče metlike

ZR
H
ND
ND
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Chimaphila umbellata
Chondrus crispus
Chrysanthemum cinerariaefolium
(syn. Tanacetum cinerariaefolium)
Chrysanthemum indicum
Chrysanthemum parthenium
(syn. Tanacetum parthenium)
Chrysanthemum vulgare
(syn. Tanacetum vulgare)
Cichorium intybus
Cimicifuga racemosa
(syn. Actea racemosa)
Cinchona pubescens (syn. C. succirubra)
Cinnamomum camphora
(syn. Laurus camphora)
Cinnamomum cassia
(syn. C. aromaticum)
Cinnamomum zeylandicum
(syn. C. verum)
Cirsium spp.
Cissampelos pareira
Citrullus colocynthus
Citrus spp.
Claviceps purpurea
Clematis vitalba
Cnicus benedictus (syn. Carbenia benedicta,
Carduus benedictus)
Cnidium officinale
Cocculus spp.
Cochlearia armoracia
(syn. Armoracia rusticana)
Coffea spp.
Coix lacryma-jobi
Cola spp.

kobulasti zelenček
karagen
bolhač

H
H
Z

drobnocvetna krizantema
beli vratič

ZR
Z

navadni vratič

Z

navadni potrošnik, cikorija
cimicifuga, grozdnata svetilka

H
Z

kininovec
kafrovec

Z
Z

kasijevec, kitajski cimetovec

H

cejlonski cimetovec,
pravi cimetovec
vrste osata
vrsta cisampelosa
kolokinta, okrasna bučka
vrste citrusov
rženi rožiček
navadni srobot
benediktinka

H

vrsta knidija
/
navadni hren

Z
ND
H

vrste kavovca
jobove solze
vrste kolovca

H
H
H

Colchicum autumnale
Commiphora molmol (syn. C. myrrha)
Commiphora mukul
Conioselinum univittatum
Conium maculatum
Consolida regalis
(syn. Delphinium consolida)
Convallaria majalis
Convolvulus spp.
Coptis spp.
Coriandrum sativum
Cordyceps sinensis
Corni mas fructus
Corydalis spp.
Corylus avellana
Corynanthe yohimbe
(syn. Pausinystalia yohimbe)
Crataegus spp.
Crocus sativus
Croton eluteria
Croton tiglium
Cucurbita maxima (syn. C. pepo)
Cuminum cyminum
Cupressus sempervirens
Curculigo orchioides
Curcuma spp.
Cyamopsis tetragonoloba

jesenski podlesek
mirovec, mira
gugulu
/
pikasti mišjak
poljski ostrožnik

ND
H
H
Z
ND
ZR

šmarnica
vrste slaka
vrste koptisa
koriander
vrsta glavatca (Clavicipetaceae)
plod rumenega drena
vrste petelinčka
navadna leska
johimbe

ZR
ZR
Z
H
Z
H
ZR
H
ZR

vrste gloga
pravi žafran
kaskarila
vrsta krotona
orjaška buča, navadna buča
kumin, laški kumin
vednozelena cipresa
vrsta kurkuliga
vrste kurkume
guar

Z
H
Z
ND
H
H
Z
H
H
H

H
Z
ND
H
ZR
Z
H
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Cydonia oblonga (sine fructibus)
Cydoniae fructus
Cymbopogon spp.
Cynara scolymus (syn. C. cardunculus)
Cynodon dactylon
Cynoglossum officinale
(syn. C. clandestinum)
Cyperus rotundus
Cypripedium calceolus
Cytisus scoparius
(syn. Sarothamnus scoparius)
D
Datura spp.
Daucus carota
Daucus visnaga (syn. Ammi visnaga)
Delphinium consolida
(syn. Consolida regalis)
Diffenbachia seguine
(syn. Caladium seguinum)
Digitalis spp.
Dioscorea batatas (syn. Dioscorea opposita)
Dioscorea bulbifera
Dioscorea spp.
Diospyros kaki
Dipsacus japonicus
Dipteryx odorata
Dolichos spp.
Dracontium polyphyllum
Drosera spp.
Dryopteris filix-mas
E
Echinacea spp.
Elettaria cardamomum
Eleutherococcus senticosus
(syn. Acanthopanax senticosus)
Elymus repens (syn. Agropyron repens)
Embelia spp.
Emblica officinalis
(syn. Phyllanthus emblica)
Ephedra spp.
Epilobium angustifolium
(syn. Chamaenerion angustifolium)
Equisetum arvense
Erica spp.
Eriobotrya japonica (sine seminibus)
Eriodictyon californicum.
Erythroxylum coca
Eschscholzia californica
Eucalyptus globulus
Eucommia ulmoides
Eugenia caryophylata
(syn. Syzygium aromaticum)
Eupatorium spp.
Euphorbia spp.
Euphrasia officinalis
(syn. E. rostkoviana)
Euterpe oleracea
F
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum tataricum
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navadna kutina (brez plodov)
plod navadne kutine
vrste citronele (limonske trave)
artičoka, cinara
prstasti pesjak
navadni pasji jezik

Z
H
H
H
Z
ND

gomoljasta ostrica
lepi čeveljc
navadna metla, metličje

Z
Z
ZR

vrste kristavca
navadno korenje
kela (visnag)
poljski ostrožnik

ZR
H
ZR
ZR

vrsta difenbahije (kaladija)

ND

vrste naprsteca
kitajska dioskoreja, batata
gomoljasta dioskoreja
vrste dioskoreje (razen navedenih)
kaki
vrsta ščetice
tonkovec
vrste dolihosa
/
vrste rosike
navadna glistovnica

ZR
H
H
Z
H
H
ZR
H
ZR
H
ND

vrste ehinaceje (ameriškega slamnika)
kardamom
elevterokok, sibirski ženšen

H
H
H

plazeča pirnica
vrste embelije
indijska kosmulja

H
Z
H

vrste metlinke (efedre)
ozkolistno ciprje

ZR
H

njivska preslica
vrste res
japonska nešplja (brez semen)
sveta rastlina
koka, navadni kokovec
kalifornijski zlati mak
modrikasti evkalipt,
modri gumijevec
evkomija
dišeči klinčevec

H
H
H
H
ND
Z
H

vrste konjske grive
vrste mlečka
navadna smetlika

ZR
ND
H

evterpa

H

navadna ajda
nora ajda

H
H

Z
H
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Fagus sylvatica
Ferula assa-foetida
Ficus carica
Filipendula ulmaria
Foeniculum vulgare
Forsythia suspensa
Fragaria vesca
Frangula alnus (syn. Rhamnus frangula)
Fraxinus spp.
Fritillaria spp.
Fucus spp.
Fumaria officinalis
G
Galega officinalis
Galeopsis segetum
Galipea officinalis (syn. G. cusparia)
Galium aparine
Galium odoratum (syn. Asperula odorata)
Galium verum
Galium spp.
Ganoderma lucidum
Garcinia cambogia (sine fructibus)
Garcinia cambogia fructus
Garcinia hanburyi (sine fructibus)
Garcinia hanburyi - fructus
Gaultheria procumbens
Gelsemium sempervirens
Gelsemium spp.
Genista tinctoria
Gentiana spp.
Geranium spp.
Geum urbanum
Ginkgo biloba
Glechoma hederacea
(syn. Nepeta glechoma)
Glycyrrhiza spp.
Gonolobus condurango
(syn. Marsdenia condurango)
Gonus amarissimus
(syn. Brucea amarissima, B. javanica, B. sumatrana,
Lussa amarissima)
Grindelia camporum
(syn. G. robusta var. rigida)
Guaiacum officinale
Guaiacum sanctum
Guarea rusby
Gummi arabicum
Gutti gummi
Gymnema aurentiacum
Gymnema sylvestre
Gynandropsis pentaphylla
Gypsophila paniculata
H
Hamamelis virginiana
Haronga madagascariensis
Harpagophytum procumbens
Hedera helix
Hederae folium

bukev
asant, asafetida
figovec, navadni smokvovec
brestovolistni oslad
navadni komarček
povešava forzitija, kitajska forzitija
navadni jagodnjak
navadna krhlika
vrste jesena
vrste logarice
vrste bračiča
navadna rosnica

H
H
H
H
H
H
H
Z
H
ZR
Z
Z

navadna jastrebina
žitni zebrat
angostura
plezajoča lakota
dišeča lakota, dišeča perla
prava lakota
vrste lakote
goba reishi
vrsta garcinije (brez plodov)
plod garcinije
vrsta garcinije (brez plodov)
plod garcinije
zelenka, zdravilna gaulterija
nepravi jasmin, gelsemij
vrste nepravega jasmina
barvilna košeničica
vrste svišča
vrste krvomočnice
navadna sretena
ginko, dvokrpi ginkovec
bršljanasta grenkuljica

ZR
H
Z
H
H
H
H
H
ZR
H - le zreli plodovi
ZR
H - le zreli plodovi
Z
ZR
ZR
Z
H
H
H
Z
Z

vrste sladkega korena
kondurango

H
Z

javanska bruceja

Z

zdravilna grindelija

Z

navadni gvajak
sveti gvajak
zdravilna gvareja
arabski gumi
guti gumi
/
/
/
latnata sadrenka

Z
Z
ZR
H
ZR
Z
H
H
Z

virginski nepozebnik
zdravilna haronga
vražji krempelj
navadni bršljan
list navadnega bršljana

Hederae fructus

plod navadnega bršljana

H
H
Z
ZR
Z – umerjeni
izvlečki
ND

Stran
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Helianthus annuus
Helianthus spp.
Helichrysum arenarium
Heliotropium spp.
Helleborus niger
Hemidesmus indicus
Herniaria glabra
Herniaria hirsuta
Hibiscus spp.
Hippophaë rhamnoides
Humulus lupulus
Huperzia selago (syn. Lycopodium selago)
Hydrangea arborescens
Hydrastis canadensis
Hydrocotyle asiatica
(syn. Centella asiatica)
Hyoscyamus niger
Hypericum perforatum
Hyssopus officinalis
I
Iberis amara
Ilex paraguariensis (syn. I. paraguaensis)
Illicium anisatum (syn. Illicium religiosum, Illicium
japonicum, Illicium shikimmi, Illicium skimmi)
Illicium verum
Inula helenium
Ipomoea violacea
Iris spp.
Isatis tinctoria
J
Jaborandi folium
Jacaranda caroba
Jasminum arabicum
Jasminum grandiflorum
Juglans regia
Juniperi fructus
Juniperus communis
Juniperus sabina
Justicia adhatoda (syn. Adhatoda vasica)
K
Knautia arvensis
Krameria triandra
L
Lactuca virosa
Laminaria spp.
Lamium album
Larix decidua (syn. L. europaea)
Larrea spp.
Laser trilobium (syn. Siler trilobium)
Laurus camphora (syn. Cinnamomum camphora)
Laurus nobilis
Lavandula spp.
Lawsonia inermis (syn. L. alba)
Ledum palustre
Leonurus cardiaca
Lepidium sativum
Leuzea carthamoides
(syn. Rhaponticum carthamoides)
Levisticum officinale
(syn. Ligusticum levisticum)
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navadna sončnica
vrste sončnice
peščeni smilj
vrste posončnice
črni teloh
/
goli kilavec
dlakavi kilavec
vrste osleza
navadni rakitovec
navadni hmelj
brezklaso lisičje, brezklasi lisičjak
grmasta hortenzija
kanadski hidrast
azijski vodni popnjak

H
H
Z
ND
ZR
H
Z
Z
H
H
H
Z
Z
Z
Z

črni zobnik
šentjanževka
navadni ožepek

ZR
Z
H

obrečni grenik
mate, paragvajska bodika
japonski zvezdasti janež, šikimi

Z
H
ND

kitajski zvezdasti janež
veliki oman
vrsta ipomeje, vrsta lepega slaka
vrste perunike
silina

H
Z
ZR
H
H

list pilokarpa
vrsta jakarande (palisandrovec)
arabski kavovec
velikocvetni jasmin
navadni oreh
plod navadnega brina
navadni brin
smrdljivi brin
malabarski oreh, zdravilna justicija

ZR
Z
H
H
H
Z*
Z
ZR
ZR

njivsko grabljišče
ratanija

H
H

strupena ločika
vrste laminarije
bela mrtva kopriva
evropski macesen
vrste kreozotovega grma
/
kafrovec
navadni lovor
vrste sivke
hena, kana
močvirski rožmarin
deljenolistna srčnica
vrtna draguša, vrtna kreša
vrsta rapontike

Z
H
H
H
Z
H
Z
H
H
H
Z
Z
H
H

luštrek

H
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Lichen islandicus
Ligusticum levisticum
(syn. Levisticum officinale)
Lilium tigrinum
Linaria vulgaris
Linum usitatissimum

islandski lišaj
luštrek

H
H

tigrasta lilija
navadna madronščica
navadni lan

Lippia citriodora
(syn. Aloysia triphylla, Verbena trphylla)
Liriosma ovata
Lithospermum officinale
Lithothamnium spp.
Lobelia spp.
Loeselia coccinea
Lonicera spp.
Lotus arabicum
Luffa spp.
Lussa amarissima
(syn. Brucea amarissima, B. javanica, B. sumatrana,
Gonus amarissimus)
Lycium spp.
Lycopodium spp.
Lycopus spp.
Lythrum salicaria
M
Macis
Magnolia glauca (sine floribus)
Magnoliae flos
Majorana hortensis
(syn. Origanum majorana)
Mallotus philippinensis
Malpighia punicifolia
Malpighia glabra
Malva spp.
Mandragora officinarum
Mangifera indica (sine fructibus)
Mangiferae fructus
Manna
Marrubium vulgare
Marsdenia condurango
(syn. Gonolobus condurango)
Matricaria recutita
(syn. Chamomilla recutita)
Medicago sativa
Melaleuca spp.
Melia azadirachta
(syn. Azadirachta indica, Melia indica)
Melilotus altissimus
Melilotus officinalis
Melissa officinalis
Menispermum canadense
Mentha pulegium
Mentha spp.
Menyanthes trifoliata
Mesuae semen
Meum athamanticum
Momordica charantia (sine fructibus)
Momordicae charantiae fructus
Monarda didyma
Morinda citrifolia
Morus spp.

citronka, lojzek

H
Z
H - le zrela
semena
H

muira puama
navadni železnik
/
vrste lobelije
/
vrste kosteničevja
vrsta nokote
vrste lufe
javanska bruceja

H
H
H
ZR
H
Z
H
Z
Z

vrste kustovnice
vrste lisičjaka
vrste reglja
navadna krvenka

Z
Z
Z
H

arilus pravega muškatovca
vrsta magnolije (brez cvetov)
cvet magnolije
majaron

H
Z
H
H

filipinski malot, filipinski kamalovec
barbadoška češnja
antilska češnja
vrste slezenovca
podlišček, mandragora
indijski mangovec (brez plodov)
plod indijskega mangovca
mana
navadna črna meta
kondurango

Z
H
H
H
ZR
Z
H
H
H
Z

prava kamilica

H

lucerna, alfalfa
vrste melalevke
indijska melija, indijska lipovka

H
Z
ZR

visoka medena detelja
navadna medena detelja
navadna melisa
kanadsko mesečje seme
polaj
vrste mete
navadni mrzličnik
seme mezue
planinski štrbec
momordika, grenka kumara (brez plodov)
plod momordike
indijanska kopriva
morinda
vrste murve

Z
Z
H
ZR
ZR
H
H
H
H
Z
H
H
H
H
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Mucuna pruriens
Musa paradisiaca (sine fructibus)
Musae paradisiacae fructus
Myosotis spp.
Myricaria spp.
Myrica cerifera
Myristica fragrans
Myristicae semen
Myrrhae gummi
Myrtus communis
Myrtilli fructus
Myrtilli folium
N
Nasturtium officinale
Nepeta cataria
Nepeta glechoma
(syn. Glechoma hederacea)
Nerium oleander
Nucis vomicae semen
O
Ocimum basilicum
Ocimum sanctum
Oenothera biennis
Oenotherae biennis oleum
Oldenlandia spp.
Olea europaea
Ononis spinosa
Ophelia chirata (syn.Swertia chirata)
Opuntia ficus-indica
Origanum majorana
(syn. Majorana hortensis)
Origanum spp.
Orthosiphon stamineus (syn. O. spicatus)
Oxalis acetosella
Oxycoccus palustris
(syn. Vaccinium oxycoccus)
P
Paeonia officinalis
Panax ginseng
Papaver somniferum (sine seminibus)
Papaver spp.
Papaveris semen
Parthenium integrifolium
Parthenocissus quinquefolia
(syn. Vitis quiquefolia) (sine fructibus)
Passiflora incarnata (sine fructibus)
Passiflorae fructus
Paullinia cupana (syn. P. sorbilis)
Pausinystalia yohimbe
(syn. Corynanthe yohimbe)
Pelargonium spp.
Perilla frutescens
Persea americana
Petasites spp.
Petroselinum crispum
Petroselini fructus
Peucedanum graveolens
(syn. Anethum graveolens)
Peucedanum ostruthium
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floridski baržunasti fižol
močnati bananovec (brez plodov)
plod močnatega bananovca
vrste spominčice
vrste strojevca
voščena mirta
muškatovec
muškatov orešek (seme)
mira (gumi smola)
navadna mirta
plod navadne borovnice
list navadne borovnice

H
Z
H
Z
H
H
H
H
Z
H
H
Z

navadna vodna kreša
navadna mačja meta
bršljanasta grenkuljica

H
H
Z

oleander
seme strihninovca (Strychnos
nux-vomica)

ZR
ND

navadna bazilika
sveta bazilika
dvoletni svetlin
olje dvoletnega svetlina
/
divja oljka
navadni gladež
zdravilna svercija
smokvova opuncija
majaron

H
H
H
H
Z
H
H
H
H
H

vrste dobre misli
nitasti ortosifon, javanski čaj
navadna zajčja deteljica
dlakava mahovnica

H
H
H
H

navadna potonika
pravi ženšen, ginseng
vrtni mak, opijski mak (brez semen)
vrste maka
seme maka
/
peterolistna vinika, navadna vinika (brez plodov)

Z
H
ZR
ZR
H
Z
H

zdravilna pasijonka (brez plodov)
plod pasijonke
gvarana, pavlinija
johimbe

Z
H
H
ZR

vrste pelargonije
perila, črna kopriva
avokadovec
vrste repuha
pravi peteršilj
plod peteršilja
navadni koper, dil

H
Z
H
Z
H
Z
H

jaščarica

Z
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Peumus boldus
Pfaffia paniculata
Phaseoli pericarpium maturum siccum
Phaseolus vulgaris
Phellodendron amurense
Phoenix dactylifera
Phragmites communis (syn. P. australis)
Phyllantus emblica
(syn. Emblica officinalis)
Physalis alkekengi (syn. P. franchetti)
Physalis peruvianae fructus
Physostigma venenosum
Phytolacca americana (syn. P. decandra)
Picea abies
Picraenia excelsa (syn. Picrasma excelsa)
Picrasma excelsa (syn. Picraenia excelsa)
Pilocarpus pennatifolius
Pimenta officinalis
Pimpinella spp.
Pimpinella anisum
Pinellia tuberifera
Pinus spp.
Piper angustifolia
Piper methysticum
Piper nigrum
Pistacia lentiscus
Plantago spp.
Platycodon grandiflorum
(syn. Campanula grandiflora)
Podophyllum spp.
Polygala senega
Polygala spp.
Polygonatum spp.
Polygonum spp.
Polypodium vulgare
Pongamia pinnata (syn. P. glabra)
Populus nigra
Populus tremula
Populus spp.
Poria cocos (syn. Sclerotium cocos)
Potentilla anserina
Potentilla erecta (syn. P. tormentilla)
Primula spp.
Prunus amygdalus var. amara
Prunus amygdalus var. dulcis
Prunus africana (syn. Pygeum africanum)
Prunus spp.
Psidium guayava
Psoralea coryfolia
Pterocarpus santalinus
Ptychopetalum olacoides
Ptychopetalum unicatum
Pulmonaria officinalis
Pulsatilla pratensis subsp. nigricans
(syn. P. nigricans)
Pulsatila vulgaris
(syn. Anemone vulgaris)
Pygeum africanum (syn. Prunus africana)
Q
Quassia amara
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boldovec, boldo
/
posušeno oplodje zrelega navadnega fižola
navadni fižol
barhat, amurski plutovec
pravi datljevec
pravi trst
indijska kosmulja

Z
Z
Z
H
Z
H
H
H

navadno volčje jabolko
plod perujskega volčjega jabolka
kalabar
navadna barvilnica
navadna smreka
jamajška kvasija
jamajška kvasija
vrsta pilokarpa
pravi piment, pimnetovec
vrste bedrenca
janež, sladki janež
vrsta pinelije
vrste bora
matiko, ozkolistni poper
kava kava, žvečilni poper
črni poper
tršlja, mastika
vrste trpotcev
velikocvetna zvončica

ZR
H
ZR
ZR
H
H
H
ZR
H
H
H
H
H
H
Z
H
H
H
Z

vrste podofila
senega
vrste grebenuše
vrste salomonovega pečata
vrste dresni
navadna sladka koreninica
/
črni topol
trepetlika
vrste topola
kitajski bodičasti luknjičar
gosji petoprstnik
srčna moč
vrste jegliča
grenki mandljevec
sladki mandljevec
afriška sliva, afriški pigej
vrste slive (sliva, češnja , marelica, črni trn ....)
navadna gvajava
zdravilni deteljnjak
rdeči sandalovec
»muira puama«
/
navadni pljučnik
navadni kosmatinec, travniški kosmatinec

ZR
H
H
ZR
H
H
ZR
Z
Z
H
H
H
H
H
ZR
H
Z
H
H
H
H
H
H
Z
Z

navadni kosmatinec

Z

afriški pigej, afriška sliva

Z

ameriška kvasija

H

Stran
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Quercus spp.
Quillaja saponaria
R
Raphanus sativus var. niger
Ratanhiae radix
Rauwolfia spp.
Rhamnus frangula (syn. Frangula alnus)
Rhamnus purshiana
Rhamnus spp.
Rhei radix
Rheum rhaponticum, Rheum compactum, Rheum
ribes
Rhodiola rosea
Rhododendron spp.
Rhodymenia palmata
Rhus toxicodendron
Rhus vernix
(syn. Toxicodendron vernix)
Ribes nigrum
Ricinus communis
Rivea corymbosa
Rosa spp.
Rosmarinus officinalis
Rubia tinctorum
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Rumex spp.
Ruscus aculeatus
Ruta graveolens
S
Sabadilla officinarum
(syn. Schoenocaulon officinale)
Sabal serrulata (syn. Serenoa serrulata)
Salix spp.
Salvia divinorum
Salvia officinalis

vrste hrasta
čilski milovec, kvilaja

H
Z

črna redkev
korenina ratanije
vrste rauvolfije
navadna krhlika
ameriška krhlika, cascara sagrada
vrste krhlike
korenina rabarbare
vrste vrtne rabarbare (listni peclji)

H
H
ZR
Z
Z
Z
Z
H

rožni koren
vrste sleča
/
strupeni octovec
strupeni ameriški bezeg

H
ZR
H
ND
ND

črno grozdičje, črni ribez
kloščevec, ricinus
/
vrste šipka
navadni rožmarin, pravi rožmarin
pravi brošč, barvilni brošč
prava robida
malinjak
kodrastolistna kislica
topolistna kislica
vrste kislice
bodeča lobodika
vinska rutica

H
ND
ZR
H
H
ND
H
H
Z
Z
H
Z
Z

sabadila

ND

palmeto
vrste vrbe
opojni kadulja
žajbelj

Salvia officinalis

žajbelj

Salvia triloba

trokrpa kadulja

Salvia triloba

trokrpa kadulja

Sambucus nigra
Sambucus spp.
Sandaraca resina
Sanguinaria canadensis
Sanguisorba minor
Sanicula europaea
Santalum album
Saponaria officinalis
Saraca indica
Sarothamnus scoparius
(syn. Cytisus scoparius)
Sassafras albidum
Satureja hortensis
Satureja montana
Saussurea lappa (syn. S. costus)
Saxifraga granulata

črni bezeg
vrste bezga
sandarak (sandarakova smola)
rdeči koren, kanadski krvavi koren
mala strašnica
navadni ženikelj
beli santalovec
navadna milnica
/
navadna metla, metličje

Z
Z
ZR
H – vodni izvlečki,
začimba
Z – etanolni
izvlečki
H – vodni
izvlečki, začimba
Z – etanolni
izvlečki
H
Z
H
ZR
H
Z
H
Z
Z
ZR

sasafras
vrtni šetraj
kraški šetraj
zdravilna kosmatulja
zrnati kamnokreč

ZR
H
H
Z
H
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Schinus terebinthifolius
Schisandra chinesis
Schoenocaulon officinale
(syn. Sabadilla officinarum)
Scilla maritima (syn.Urginea maritima)
Sclerotium cocos (syn. Poria cocos)
Scopolia carniolica
Scutellaria lateriflora
Secale cornutum
Sedum spp.
Selenicereus grandiflorus
(syn. Cactus grandiflorus)
Senecio vulgaris
Senecio spp.
Serenoa serrulata (syn. Sabal serrulata)
Sesami semen
Sesamum indicum
Sida tiliifolia (syn. Abutilon theophrasti)
Sideritis spp.
Siler trilobium (syn. Laser trilobium)
Silybum marianum
(syn. Carduus marianus)
Sinapis alba
Smilax spp.
Solanum spp.
Solidago spp.
Sophora japonica
Sorbus aucuparia (sine semenibus)
Spergularia rubra
Sphaerantus indicus
Spilanthes oleracea
Spiraea ulmaria
(syn. Filipendula ulmaria)
Spirulina spp.
Stachys officinalis
(syn. Betonica officinalis)
Stellaria media
Stephania spp.
Stevia rebaudiana
Stevia salicifolia
Streblus asper
Strophanthus gratus
Strophanthus kombe
Strychnos nux-vomica
Swertia chirata (syn. Ophelia chirata)
Symphytum officinale
Syzygium aromaticum
(syn. Eugenia caryophyllata)
Syzygium cumini
(syn. Syzygium jambolana)
T
Taxus baccata
Tabebuia ipe (syn. Tecoma ipe)
Tabebuia spp.
Tabernanthe iboga
Tamarindus indica
Tanacetum cinerariaefolium
(syn. Chrysanthemum cinerariaefolium)
Tanacetum parthenium
(syn. Chrysanthemum parthenium)
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brazilski lažni poprovec
kitajska shizandra
sabadila

Z
H
ND

morska čebula
kitajski bodičasti luknjičar
kranjska bunika, kranjski volčič
virginska čeladnica
rženi rožiček
vrste homulice
kraljica noči, selenicereja

ZR
H
ZR
ZR
ZR
Z
Z

navadni grint
vrste grinta
palmeto
seme navadnega sezama
navadni sezam
lipovolistni slezenovec
vrste sklepnjaka
/
pegasti badelj

ND
ND
H
H
H
ZR
H
H
H

bela gorjuščica
vrste tetivik
vrste razhudnika
vrste zlate rozge
japonska sofora
jerebika (brez semen)
rdeča nitnica
/
/
brestovolistni oslad, medvejka

H
H
ZR
H
H
H
H
H
H
H

vrste spiruline (modrozelene alge)
navadni čistec, betonika

H
H

navadna zvezdica
vrste stefanije
/
/
vrsta sterblusa
vrsta strofanta
zdravilni strofant
strihninovec
zdravilna svercija
navadni gabez
dišeči klinčevec

H
ND
H
Z
Z
ND
ND
ND
H
Z
H

jambol, javanski klinčevec

H

tisa, evropska tisa
vrsta tabebuje (taheebo)
vrste tabebuje
iboga
indijska tamarinda
bolhač

ND
Z
Z
ZR
H
Z

beli vratič

Z

Stran
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Tanacetum vulgare
(syn. Chrysanthemum vulgare)
Taraxacum officinale
Tecoma ipe (syn. Tabebuia ipe)

navadni vratič

Z

navadni regrat
vrsta tabebuje (taheebo)

H
Z

Terminalia arjuna

arjuna, klinastolistni mirobalanovec

Z

Terminalia bellearica

indijski mirobalanovec

H

Terminalia chebula

kebulski mirobalanovec

H

Teucrium scorodonia
Thea sinensis (syn. Camellia sinensis)
Theobroma cacao
Thymus serpyllum

žajbljasti vrednik
čajevec
pravi kakavovec
poljska materina dušica, poljski timijan, divji
timijan
vrtna materina dušica, vrtni timijan
španska materina dušica, španski timijan
lipovec
navadna lipa
/
strupeni ameriški bezeg
navadna zobačica
/
/
evropska jegličevka
črna detelja
sabljasti triplat, mnogosemenski triplat
navadna pogačica
vrsta streblusa
damiana

Z
H
H
H

navadni lapuh

Z

vrsta unkarije
ipekakuanja, cefaelija

Z
ZR

morska čebula
vrste koprive

ZR
H

veleplodna mahovnica
borovnica
dlakava mahovnica

H
H
H

brusnica
vrste zdravilne špajke, baldrijana
dišeča vanilija
vrste čmerike
vrste lučnika
navadni sporiš
citronka, lojzek

H
Z
H
ND
H
H
H

zdravilni jetičnik
navadni zimzelen
dišeča vijolica
divja vijolica, divja mačeha
bela omela
navadna konopljika
trilistna konopljika
vinska trta
peterolistna vinika, navadna vinika (brez plodov)

H
ZR
Z
H
Z
Z
Z
H
H

plod peterolistne vinike

Z

Thymus vulgaris
Thymus zygis
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tinospora cordifolia
Toxicodendron vernix (syn. Rhus vernix)
Tribulus terrestris
Trichosanthes japonica
Trichosanthes kirilowi
Trientalis europaea
Trifolium pratense
Trigonella foenum-graecum
Trollius europaeus
Trophis aspera
Turnera diffusa
(syn. T. diffusa var. aphrodisiaca)
Tussilago farfara
U
Uncaria tomentosa
Uraroga ipecacuanha
(syn. Cephaelis ipecacuanha)
Urginea maritima (syn. Scilla maritima)
Urtica spp.
V
Vaccinium macrocarpon
Vaccinium myrtillus
Vaccinium oxycoccus
(syn. Oxycoccus palustris)
Vaccinium vitis-idea
Valeriana spp.
Vanilla planifolia
Veratrum spp.
Verbascum spp.
Verbena officinalis
Verbena triphylla
(syn. Lippia citriodora, Aloysia triphylla)
Veronica officinalis
Vinca minor
Viola odorata
Viola tricolor
Viscum album
Vitex agnus-castus
Vitex trifolia
Vitis vinifera
Vitis quinquefolia (sine fructibus)
(syn. Parthenocissus quinquefolia)
Vitis quinquefoliae fructus

H
H
H
H
ZR
ND
Z
H
H
H
H
H
ND
Z
Z
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W
Withania coagulans
Withania somnifera
X
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium
Xysmalobium undulatum
Y
Yucca spp.
Z
Zanthoxylum americanum
Zingiber officinale
Ziziphus jujuba
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vrsta vitanije
uspavalna vitanija

Z
Z

trnati bodič
navadni bodič
ksizmalobij

Z
ZR
Z

vrste juke

H

ameriški bodičasti jesen
pravi ingver
navadni čičimak

Z
H
ZR

Stran
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* kot začimba spada v kategorijo H.
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Pravilnik o podeljevanju nagrad za prispevek
k trajnostnemu razvoju družbe

Na podlagi 33. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list
RS, št. 59/07 in 63/07 – popr.) izdaja ministrica za delo, družino
in socialne zadeve

PRAVILNIK
o podeljevanju nagrad za prispevek
k trajnostnemu razvoju družbe
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik podrobneje ureja:
– postopek podeljevanja nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe (v nadaljnjem besedilu: nagrada);
– izjemne dosežke, kot jih določa četrti odstavek 33. člena
Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in 63/07, v
nadaljnjem besedilu: zakon);
– merila za oceno izjemnih dosežkov iz prejšnje alinee.
(2) S tem pravilnikom se določa tudi metodologija za
določanje višine nagrade.

II. POSTOPEK PODELJEVANJA NAGRAD
1. Javni razpis za podelitev nagrad
2. člen
(objava in vsebina javnega razpisa)
(1) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije (v nadaljnjem besedilu: sklad) vsako leto najkasneje
do konca koledarskega leta v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih spletnih straneh objavi javni razpis za podelitev
nagrad.
(2) Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– navedbo pogojev za podelitev nagrade;
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo kandidati dostaviti,
in s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za javni
razpis;
– višine nagrad;
– merila, na podlagi katerih se ocenijo izjemni dosežki;

– naslov, na katerega je potrebno vložiti vlogo za podelitev nagrade;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za podelitev nagrade;
– navedbo o tem, kdo odloči o podelitvi nagrad;
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega
razpisa.
2. Imenovanje komisije
3. člen
(imenovanje komisije)
(1) Za izvedbo postopka javnega razpisa se imenuje komisija v skladu s splošnimi pogoji poslovanja sklada.
(2) Komisija za potrebe ocene izjemnih dosežkov pridobi
mnenje posebnih ocenjevalcev, ki so strokovnjaki s posameznih področij trajnostnega razvoja.
3. Upravičenost do nagrade in uveljavljanje
izjemnih dosežkov
4. člen
(upravičenost do nagrade)
(1) Kandidati, ki imajo status dijaka ali študenta in izkažejo
izjemni dosežek v skladu s tem pravilnikom, so upravičeni do
nagrade.
(2) Če razpisana sredstva ne zadostujejo za podelitev
nagrad na način in v zneskih, kot jih določa 16. člen tega pravilnika, se za razvrstitev kandidatov in določitev upravičencev
do nagrade uporabi razmejitveno merilo, ki se določi posebej
za vsak javni razpis.
5. člen
(uveljavljanje izjemnih dosežkov)
(1) Kandidat lahko uveljavlja le izjemni dosežek, ki ni starejši od dveh let do dneva objave javnega razpisa.
(2) Kandidat lahko uveljavlja individualni izjemni dosežek
in izjemni dosežek v skupini, ki šteje največ pet članov. Kandidat prejme za individualni izjemni dosežek vse možne točke,
za izjemni dosežek v skupini, ki šteje dva člana, 75 odstotkov
vseh možnih točk, za izjemni dosežek v skupini, ki šteje od tri
do pet članov, pa polovico vseh možnih točk.
(3) Prejemnik Zoisove štipendije ni upravičen do nagrade
za isti izjemni dosežek, za katerega je pridobil Zoisovo štipendijo, oziroma s katerim v skladu z zakonom izkazuje nadaljnjo
upravičenost do te štipendije.
(4) Kandidat lahko prejme le eno nagrado, ne glede na
število izjemnih dosežkov, ki jih uveljavlja, pri čemer se upošteva najbolje ocenjeni izjemni dosežek.
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4. Sofinanciranje nagrad iz sredstev Evropskega
socialnega sklada
6. člen
(uporaba predpisov)
Če se nagrade sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se za izvedbo postopka javnega razpisa,
podelitev sredstev in nadzor uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo
porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v posameznem programskem obdobju.
III. OPREDELITEV IZJEMNIH DOSEŽKOV
7. člen
(opredelitev izjemnih dosežkov)
(1) Nagrada se podeli za izjemne šolske oziroma študijske
dosežke, ki predstavljajo prispevek kandidata k trajnostnemu
razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod pogojem, da
je izjemni dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu
razvoju družbe na omenjenih področjih v Republiki Sloveniji.
(2) Za izjemne dosežke iz prejšnjega odstavka se štejejo
zlasti:
– najvišja mesta na državnem tekmovanju;
– raziskovalne naloge in inovativni izdelki oziroma storitve
na občinski, regionalni ali državni ravni;
– vidni dosežki na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju;
– nagrajena znanstvenoraziskovalna, razvojna, aplikativna ali umetniška dela na ravni podjetja, države ali na mednarodni ravni;
– objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov;
– izvedeni projekti ali naloge v podjetjih, ustanovah, v
državi ali na mednarodni ravni;
– podeljeni patenti.
(3) Nagrada se lahko podeli tudi za izjemen dosežek, ki ni
naveden v prejšnjem odstavku, če gre za izjemni dosežek, ki je
glede na prvi odstavek tega člena primerljiv z izjemnimi dosežki
iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(najvišja mesta na državnem tekmovanju)
(1) Za najvišja mesta na državnem tekmovanju se štejejo
1. do vključno 3. mesto oziroma nagrada ter podeljeno zlato
priznanje.
(2) Državna tekmovanja so tista tekmovanja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima organizator javno objavljen akt o organizaciji ali
izvedbi tekmovanja;
– so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni
izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;
– uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možno
le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja.
9. člen
(vidni dosežki na mednarodnem tekmovanju)
(1) Za vidne dosežke na mednarodnem tekmovanju po
predhodnem izboru na državnem tekmovanju se štejejo 1. do
vključno 3. mesto.
(2) Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– na tekmovanju je udeleženih najmanj 5 držav;
– tekmovanje ima večletno tradicijo oziroma je bilo pred
objavo javnega razpisa organizirano najmanj petkrat.
10. člen
(nagrajena dela)
Za nagrajena znanstvenoraziskovalna, razvojna, aplikativna ali umetniška dela na ravni podjetja, države ali na med-
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narodni ravni se štejejo tista dela, za katera je kandidat prejel
1. do vključno 3. nagrado na omenjenih ravneh.
11. člen
(objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov)
Za objave znanstvenoraziskovalnih nalog in projektov se
štejejo objave v strokovni reviji ali zborniku.
12. člen
(izvedeni projekti ali naloge)
Za izvedene projekte in naloge v podjetjih, ustanovah, v
državi ali na mednarodni ravni se štejejo tisti projekti in naloge,
ki so bili uveljavljeni v praksi na omenjenih ravneh.
13. člen
(podeljeni patenti)
Za izjemni dosežek v skladu s tem pravilnikom se šteje
patent, ki je podeljen v skladu s predpisi, ki urejajo industrijsko
lastnino v Republiki Sloveniji.
IV. MERILA ZA OCENO IZJEMNIH DOSEŽKOV
14. člen
(merila za oceno izjemnih dosežkov)
V javnem razpisu se kot merila, na podlagi katerih se ocenijo izjemni dosežki iz 7. člena tega pravilnika, uporabijo zlasti:
– pomen izjemnega dosežka za področje trajnostnega
razvoja, na katerega se nanaša;
– aplikativnost izjemnega dosežka;
– raven izjemnega dosežka (mednarodna, državna, na
ravni regije ali občine oziroma podjetja);
– odmevnost izjemnega dosežka;
– aktualnost izjemnega dosežka;
– izvirnost oziroma novost idej, zamisli in rezultatov izjemnega dosežka.

V. METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAGRADE
15. člen
(razvrstitev kandidatov)
(1) Izjemni dosežki kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, se ocenijo na podlagi meril, ki jih določa javni
razpis.
(2) Komisija na podlagi ocen izjemnih dosežkov pripravi
vrsti red kandidatov glede na doseženo število točk.
16. člen
(določitev višine nagrade)
(1) Višina nagrade se določi v odstotnem deležu od najvišjega zneska nagrade, ki je določen v sedmem odstavku
33. člena zakona, glede na doseženi odstotni delež od najvišjega števila točk, ki ga lahko kandidat prejme, in znaša:
Doseženo število točk (v odstotku
od najvišjega možnega števila točk)
od vključno 95% do 100%
od vključno 85% do 95%
od vključno 75% do 85%
od vključno 60% do 75%
od vključno 50% do 60%
od vključno 35% do 50%
od vključno 25% do 35%
od vključno 10% do 25%
do 10%

Višina nagrade
5.000,00 EUR
4.500,00 EUR
4.250,00 EUR
3.750,00 EUR
3.000,00 EUR
2.500,00 EUR
1.750,00 EUR
1.250,00 EUR
500,00 EUR
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(2) Če razpisana sredstva ne zadostujejo za podelitev
nagrad v zneskih, navedenih v prejšnjem odstavku, se nagrada
vsem kandidatom zniža za enak odstotek, pri čemer najnižja
nagrada ne sme biti nižja od 500,00 EUR.

VI. KONČNA DOLOČBA
17. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-15/2008/9
Ljubljana, dne 21. oktobra 2008
EVA 2008-2611-0084
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

4371.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja dela,
družine in socialnih zadev v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07) za
izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08,
58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 80/08) ter 3. in
4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07 in 112/07) izdaja ministrica za delo, družino in
socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja dela, družine
in socialnih zadev v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 57/06,
22/07 in 81/08) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli »Tip
osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni socialno varstveni zavod. Razpon plačnega razreda: 46-53, pri »ŠIFRA PU
30899 DOM STAREJŠIH NA FARI«, v petem stolpcu »PLAČNI
RAZRED«, številka »47« nadomesti s številko »48«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-46-2008
Ljubljana, dne 23. septembra 2008
EVA 2008-2611-0082
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju
iger na srečo preko interneta oziroma drugih
telekomunikacijskih sredstev

Na podlagi 3.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o prirejanju iger
na srečo preko interneta oziroma drugih
telekomunikacijskih sredstev
1. člen
V Pravilniku o prirejanju iger na srečo preko interneta
oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev (Uradni list RS,
št. 42/08) se 20. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za registracijo posreduje igralec koncesionarju prijavo z naslednjimi podatki: osebno ime, naslov stalnega ali
začasnega prebivališča in datum rojstva. Igralec odgovarja za
verodostojnost posredovanih podatkov.
(2) Na podlagi prijave koncesionar igralcu dodeli osebno
identifikacijsko številko.«.
2. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar, ki na dan uveljavitve tega pravilnika, v skladu s koncesijsko pogodbo preko interneta že sprejema vplačila
za udeležbo v igri, to igro prilagodi zahtevam tega pravilnika v
roku enega leta po njegovi uveljavitvi.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 461-205/2008
Ljubljana, dne 22. oktobra 2008
EVA 2008-1611-0126
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

4373.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Gotenica
(2002–2011)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena Zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote
Gotenica (2002–2011)
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2002–2011) (Uradni list RS,
št. 103/03) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Gotenica za ob-
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dobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 222.700 m3, od tega
152.000 m3 iglavcev in 70.700 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 463,55 ha,
– nega drogovnjaka na površini 103,15 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 40,80 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini 28,10 ha, zaščita sadik
gozdnega drevja s 400 tulci ter zaščita s 4.700 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami v
obsegu 900 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje
travinj letno na površini 4,5 ha ter vzdrževanje vodnih površin v
obsegu 78 delovnih dni.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2002–2011) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-6/2001/18
Ljubljana, dne 10. oktobra 2008
EVA 2008-2311-0138
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4374.

Tarifa o spremembah in dopolnitvah Tarife o
taksah in nadomestilih

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi
drugega odstavka 261. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06, 9/07,
102/07 in 69/08 – v nadaljevanju: ZZavar) v zvezi z 2. točko
256. člena ZZavar izdaja

TARIFO
o spremembah in dopolnitvah Tarife o taksah
in nadomestilih
1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02
in 74/05 – v nadaljevanju: Tarifa o taksah) se drugi odstavek
4. člena spremeni tako, da glasi:
»(2) Vrednost točke po tej tarifi znaša 4,17 EUR.«

glasi:

2. člen
V tarifni številka 1a se v tretji alineji črta besedilo, ki

»znaša taksa za vsako od navedenih zahtev 200 točk«
ter doda nova četrta alineja, ki glasi:
»– opravljanje poslov posredovanja pri nakupu ali prodaji
investicijskih kuponov vzajemnih skladov po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje (14/7/4. člen
ZZavar),
znaša taksa za vsako od navedenih zahtev 200 točk.«
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3. člen
V tarifni številki 19 se besedilo, ki glasi »(230/4. člen
ZZavar)« spremeni tako, da glasi:
»(230/4., 230/5. člen ZZavar)«.
4. člen
V tarifni številki 20 se besedilo, ki glasi »(238/1. člen
ZZavar)« spremeni tako, da glasi:
»(238/1., 227/4. člen ZZavar)«.
5. člen
V prvem odstavku tarifne številke 23 se za zaklepajem
doda besedilo, ki glasi:
»ali zoper odredbo o dopolnitvi poročila (180/3. člen
ZZavar)«.
6. člen
Tarifna številka 23a se spremeni tako, da glasi:
»Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prenos prostih sredstev iz ene skupine v drugo (14/14., 354/2/3. člen ZZavar),
oziroma za izdajo soglasja k metodi porazdelitve prihodkov
in odhodkov, oziroma za izdajo soglasja k spremembam in
dopolnitvam metode porazdelitve prihodkov in odhodkov
(14/14/2. člen ZZavar) znaša taksa 200 točk«.
7. člen
Za tarifno številki 23c se doda nova tarifna številka 23d,
ki glasi:
»Za izdajo dovoljenj, oziroma soglasij, glede katerih Tarifa
o taksah ne predpisuje višine takse, znaša taksa za zahtevo
100 točk.«

glasi:

8. člen
V tarifni številki 27 se v prvem odstavku črta besedilo, ki

»zavarovalne zastopniške družbe, zavarovalne posredniške družbe«
V 3. točki drugega odstavka se črta besedilo, ki glasi:
»3. za zavarovalne zastopniške in zavarovalne posredniške družbe prihodki iz naslova opravljanja storitev zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja v
preteklem letu«
in se obstoječa 4. točka drugega odstavka ustrezno preštevilči.
V 3. točki tretjega odstavka se črta besedilo, ki glasi:
»3. za zavarovalne zastopniške in zavarovalne posredniške družbe 0,06% od osnove,«
in se obstoječa 4. točka tretjega odstavka ustrezno preštevilči.
9. člen
Končno določilo
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. oktobra 2008
EVA 2008-1611-0116
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremembam tarife s sklepom št. 42600-5/2008/4 z dne 20. 10. 2008.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4375.

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga
za dejavnost cvetličarn

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje 17. člena Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 141/06) ter 8. in 31. člena Statuta Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije je na predlog upravnega odbora sekcije cvetličarjev in vrtnarjev Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije na 34. seji dne 21. 10. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o stopnjah običajnega odpisa blaga
za dejavnost cvetličarn
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa primanjkljaj in uničenje blaga
iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri
opravljanju cvetličarske dejavnosti.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku
se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno
vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo cvetličarsko dejavnost na pridobiten način in so registrirane oziroma priglašene za to dejavnost po šifri standardne
klasifikacije dejavnosti G/47.761 trgovina na drobno v cvetličarnah.
3. člen
Kalo je primanjkljaj oziroma uničenje blaga, ki nastane
zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in
se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri
ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali sipkem stanju.
Razbitje je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri
ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, porcelan,
keramika ipd.).
Okvara je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane zaradi
kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti
blaga.
4. člen
Primanjkljaj oziroma uničenje blaga se ugotavlja na več
načinov:
– neposredno po nastanku primanjkljaja v procesu izdelave in predelave blaga oziroma neposredno po nastanku primanjkljaja ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma
pri prodaji blaga;
– pri/z izrednim popisom blaga v cvetličarni oziroma v
skladišču;
– pri/z rednim letnim popisom blaga v cvetličarni oziroma
v skladišču.
O ugotovljenem primanjkljaju oziroma uničenju blaga se
obvezno sestavi zapisnik.
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5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja do maksimalne višine,
ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, od katerega se ne
plačuje davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plača davek
na dodano vrednost.
Cvetličarji evidentirajo ugotovljen primanjkljaj in uničenje
blaga v svojih knjigovodskih ali izvenknjigovodskih evidencah
(odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v cvetličarnah šteje kot običajen
odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega
blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih stopnjah:
Št. Vrsta blaga

Maksimalna
stopnja v %

1.

lončnice

17

2.

rezano cvetje in zelenje

20

3.

suho cvetje

10

4.

porcelan, steklo, keramika

5

5.

aranžersko blago in aranžerski materiali

5

6.

ostalo blago in pomožni dodatni materiali

1

III. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem veljave tega pravilnika preneha veljava Pravilnik
o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn
(Uradni list RS, št. 59/99).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2008
dalje.
Št. 192/2008 UO OZS
Ljubljana, dne 21. oktobra 2008
Predsednik upravnega odbora OZS
Štefan Pavlinjek l.r.

4376.

Splošni pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
za geografsko območje Mestne občine Slovenj
Gradec

Na podlagi petega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, uradno prečiščeno besedilo in
70/08) in 5. člena Akta o določitvi metodologije za določitev
splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05
– popr.) družba Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po pridobitvi soglasja Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, št. 369-2/2007 z dne 6. 8. 2008 in soglasja sveta Javne
agencije Republike Slovenije za energijo št. 25-5/2008-6/ZP-33
z dne 23. 9. 2008, izdaja
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SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem zemeljskega plina
iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje Mestne občine Slovenj Gradec
1. PREDMET IN VELJAVNOST
1. člen
(1) S tem aktom se urejajo razmerja sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater), dobaviteljev zemeljskega
plina, uporabnikov distribucijskega omrežja zemeljskega plina
(v nadaljnjem besedilu: uporabnik) in odjemalcev zemeljskega
plina.
(2) Ta akt omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije zemeljskega plina. Določa tudi pogoje in način
priključitve naprav in napeljav uporabnika na distribucijsko
omrežje zemeljskega plina ter pravice in obveznosti pogodbenih partnerjev.
(3) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, na katerem izvaja gospodarsko javno službo
dejavnost sistemskega operaterja Javno podjetje Komunala
Slovenj Gradec d.o.o. za geografsko območje Mestne občine
Slovenj Gradec.
2. POJMI IN DEFINICIJE
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi
predpisi, poleg njih pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– cenik: akt, ki določa cene za storitve, ki jih opravlja
sistemski operater;
– bilančna skupina: je skupina z enim ali več udeleženci
trga, ki jo oblikuje dobavitelj zemeljskega plina, ki dobavlja
zemeljski plin na prevzemno mesto prenosnega omrežja zemeljskega plina v Republiki Sloveniji za prodajo odjemalcem
na predajnih mestih;
– bilančna podskupina: je skupina z enim ali več udeleženci trga v okviru bilančne skupine, ki jo oblikuje dobavitelj
zemeljskega plina članom bilančne podskupine;
– distribucija zemeljskega plina: je transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju do končnih odjemalcev na
določenem geografskem območju;
– distribucijsko omrežje: je omrežje plinovodov, ki so
funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju,
ki ga je določila lokalna skupnost kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja in
po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih
odjemalcev. Sestavljajo ga glavni in priključni plinovodi, merilno-regulacijske postaje, regulacijske postaje in druge naprave,
potrebne za obratovanje distribucijskega omrežja;
– dnevni odjem: je količina zemeljskega plina prevzetega
ali predanega v obračunskem dnevu
– dobavitelj zemeljskega plina: je pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu prodaja zemeljski plin;
– dostop do omrežja: je pravica do uporabe omrežja z
namenom, da se izpolnijo pogodbe o dobavi zemeljskega plina
ob upoštevanju dejanskega stanja v omrežju;
– gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje
gospodarske ali poklicne dejavnosti;
– končni odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski
plin za lastno rabo;
– lastni obremenitveni profil: je karakteristika odjema
končnega odjemalca v določenem časovnem obdobju;
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– merilna naprava: je plinomer ali korektor volumna, s
katero se meri predane količine zemeljskega plina končnemu
odjemalcu;
– notranja plinska napeljava: je napeljava z vso opremo
od glavne plinske zaporne pipe do vključno odvoda dimnih
plinov;
– obračunsko obdobje: je časovni interval, med dvema
zaporednima odčitkoma merilne naprave;
– odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na osnovi
pogodbe oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo ali za
nadaljnjo prodajo;
– odjemna skupina: je skupina v katero se razvrsti odjemalec, glede na pogodbeno zakupljeno zmogljivost;
– odjemno mesto: je prevzemno mesto na katerem se
meri poraba zemeljskega plina končnega odjemalca;
– omrežnina za distribucijsko omrežje: je del cene za
uporabo omrežij, ki je namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskih operaterjev distribucijskih omrežij in pokrivajo stroške sistemskih storitev;
– plinsko trošilo: je naprava, ki je priključena na notranjo
plinsko napeljavo in troši plin;
– pogodba o dobavi: je pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina in s katero si odjemalec zagotovi dobavo plina v dogovorjeni količini, dinamiki in
kakovosti ter dogovorjeno točko predaje oziroma prevzema
zemeljskega plina;
– pogodba o dostopu: je pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja, s katero se uredi odnos med sistemskim
operaterjem in uporabnikom;
– pogodba o priključitvi: je pogodba, s katero se uredijo
medsebojne pravice in obveznosti sistemskega operaterja in
uporabnika v zvezi s priključitvijo na omrežje ali njeno spremembo;
– pogodbena distribucijska zmogljivost: je največja
dnevna količina zemeljskega plina, ki je za uporabnika omrežja
določena v pogodbi o dostopu;
– predajno mesto: je točka, na katerem sistemski operater preda uporabniku omrežja zemeljski plin;
– predani zemeljski plin: je količina zemeljskega plina, ki
jo sistemski operater preda uporabniku distribucijskega omrežja na enem ali več predajnih mestih v določenem časovnem
obdobju;
– prevzemno mesto: je točka na distribucijskem omrežju,
na kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega
plina;
– prevzeti zemeljski plin: je količina plina, ki jo sistemski operater prevzame na enem ali več prevzemnih mestih v
določenem časovnem obdobju, po nalogu uporabnika distribucijskega omrežja;
– priključek: je fizični spoj priključnega plinovoda z notranjo plinsko napeljavo;
– priključni plinovod: je del distribucijskega omrežja,
zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja z
izstopnim mestom. Izstopno mesto je mesto na koncu priključnega plinovoda z vključno glavno plinsko zaporno pipo;
– priključitev na omrežje: je fizična priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina;
– sistemski operater: je pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina;
– skupno odjemno mesto: je odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem
se meri poraba zemeljskega plina za več pravnih in/ali fizičnih
oseb kot uporabnikov ali končnih odjemalcev;
– standardni obremenitveni profil: je nadomestna odjemna značilnost odjemalca zemeljskega plina v določenem
časovnem obdobju, ki je analitično določena;
– uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja
odjema ali v omrežje oddaja zemeljski plin.
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3. LASTNIŠTVO NAPRAV
3. člen
(1) Distribucijsko omrežje, razen priključnih plinovodov, je
v lasti Mestne občine Slovenj Gradec.
(2) Priključni plinovodi so, kot del distribucijskega omrežja,
praviloma v lasti končnih odjemalcev. Priključni plinovod, ki ni v
lasti končnega odjemalca, je v lasti sistemskega operaterja.
(3) Notranje plinske napeljave so v lasti končnega odjemalca.
(4) Distribucijsko omrežje, ki ni v lasti sistemskega operaterja, upravlja sistemski operater.
4. IZDAJANJE SOGLASIJ
4. člen
Priključitev energetskih objektov, naprav, napeljav in plinovodov na distribucijsko omrežje je potrebno izvesti skladno
z zakonom o prostorskem načrtovanju, zakonom o graditvi
objektov, energetskim zakonom in drugimi predpisi.
5. člen
(1) Sistemski operater izda soglasje v skladu z Energetskim zakonom, zakonom, ki ureja graditev objektov, sistemskimi obratovalnimi navodili, tem aktom in drugimi zakoni ter
podzakonskimi predpisi.
(2) Sistemski operater izda soglasje v upravnem postopku, če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače.
(3) Sistemski operater v soglasju navede tudi čas veljavnosti soglasja v skladu z zakonom ali podzakonskimi predpisom, pri čemer veljavnost posameznega soglasja ne sme biti
krajša od enega leta.
6. člen
(1) Na območju, ki ni urejeno z občinskim podrobnim prostorskim, lokacijskim ali zazidalnim načrtom, sistemski operater
izda projektne pogoje za priključitev stavb in posameznih delov
stavb, za katere je po predpisih, ki urejajo graditev objektov
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. S projektnimi pogoji
se na podlagi podatkov o potrebah po energiji določi mesto
priključitve na distribucijsko omrežje in podajo zahteve, ki jih
je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pisni vlogi za izdajo projektnih pogojev,
ki vsebujejo podatke o investitorju ter podatke o nameravani
gradnji oziroma spremembi namembnosti je potrebno priložiti
idejno zasnovo načrtovanega gradbenega posega.
(2) Sistemski operater na podlagi vloge in priložene dokumentacije izda oziroma odreče izdajo projektnih pogojev.
Sistemski operater lahko odreče izdajo projektnih pogojev z
upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na pristojno ministrstvo.
(3) Izdani projektni pogoji veljajo dve leti od datuma izdaje.
7. člen
Za priključitev stavb, posameznih delov stavb, za katere
po zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, projektant oziroma investitor gradnje pridobi informacijo o možni priključitvi na distribucijsko omrežje. Pisni vlogi
za pridobitev informacije je potrebno priložiti situacijo stavbe,
opis namena uporabe zemeljskega plina in podatke o potrebah
po energiji.
8. člen
(1) Na podlagi izdanih projektnih pogojev projektant oziroma investitor gradnje sistemskega operaterja pisno zaprosi
za soglasje k projektnim rešitvam.
(2) Pisni vlogi za izdajo soglasja k projektnim rešitvam
mora biti priložena projektna dokumentacija za pridobitev grad-
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benega dovoljenja in sicer obvezni in posebni del projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) vključno z naslednjimi
načrti: priključnega plinovoda, notranje plinske napeljave.
(3) Sistemski operater na podlagi vloge in priložene dokumentacije izda oziroma odreče izdajo soglasja k projektnim
rešitvam.
(4) Sistemski operater lahko odreče izdajo soglasja k
projektnim rešitvam, če projektna dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja ni izdelana skladno z izdanimi projektnimi pogoji. Sistemski operater odreče izdajo soglasja k projektnim rešitvam z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena
pritožba na pristojno ministrstvo.
(5) Izdano soglasje k projektnim rešitvam velja dve leti
od datuma izdaje. Projektno dokumentacijo, priloženo vlogi za
izdajo soglasja k projektnim rešitvam, shrani sistemski operater.
9. člen
(1) Pred pričetkom gradnje plinovodov, plinskih napeljav
ali plinskih naprav, ki se jih priključuje na distribucijsko omrežje,
mora potencialni uporabnik pridobiti soglasje k priključitvi na
distribucijsko omrežje.
(2) Na enem priključku je lahko priključen le en končni
odjemalec.
(3) Skupna kotlovnica z enim odjemnim mestom v večstanovanjski stavbi ali kot del druge stavbe, ki služi večstanovanjski stavbi kot celoti ali več stanovanjskim stavbam ali drugim
nepremičninam, se obravnava kot en končni odjemalec.
(4) Sistemski operater izda soglasje k priključitvi na distribucijsko omrežje na podlagi pisne vloge vlagatelja.
(5) Pisni vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo gradbenega dovoljenja,
– načrte za izvedbo (PZI) glavnega plinovoda, priključnega plinovoda ter notranje plinske napeljave,
– želene roke oziroma zahteve za fizično priključitev glavnega in priključnega plinovoda na distribucijsko omrežje,
– naročilnico za izvajanje nadzora ali sklenjeno pogodbo
o nadzoru nad gradnjo glavnih in priključnih plinovodov.
(6) Za priključitev stavb in delov posameznih stavb, za
katere po zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, je potrebno pisni vlogi iz prejšnjega odstavka namesto kopije gradbenega dovoljenja priložiti dokazilo o
lastništvu stavbe ali dela stavbe (kopija zemljiško knjižnega
izpiska, ki ne sme biti starejši kot eno leto ali drugo dokazilo o
lastništvu), ali pisno soglasje solastnikov, če je poseg predviden
na posebnem skupnem delu v etažni lastnini.
(7) Poleg naštetih dokumentov, lahko sistemski operater
zahteva še druge dokumente, ki jih potrebuje za izdajo soglasja.
(8) Potencialni uporabnik lahko določi pooblaščenca, ki
ga zastopa v postopku izdaje soglasja k priključitvi. V tem
primeru je potrebno pisni vlogi za izdajo soglasja k priključitvi
priložiti tudi izjavo – pooblastilo o zastopanju.
10. člen
(1) Potencialni uporabnik omrežja nima pravice do priključitve:
– če niso izpolnjeni predpisani tehnični normativi in pogoji,
potrebni za zagotavljanje nemotenega in varnega delovanja
omrežja,
– če je na obstoječem priključku že priključen drug končni
odjemalec,
– če bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi
ali
– če bi priključitev sistemskemu operaterju povzročila nastanek nesorazmerno visokih stroškov.
(2) V primeru iz četrte alineje prejšnjega odstavka ima
potencialni uporabnik pravico do priključitve, če se odloči, da
bo sam kril nesorazmerno visoke stroške. Medsebojne pravice
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in obveznosti v zvezi s tem uredita uporabnik in sistemski operater v pogodbi o priključitvi.
(3) V soglasju za priključitev morajo biti navedeni pogoji
za priključitev, mesto in predviden čas priključitve, plačilo morebitnih nesorazmernih stroškov priključitve in tehnični pogoji
v skladu s predpisi.
(4) Če se spremenijo osnovni parametri priključka, spremeni nazivna moč plinskih trošil, namen uporabe zemeljskega
plina ali drugi pogoji, za katere je bilo izdano soglasje, mora
uporabnik zaprositi za novo soglasje za priključitev.
(5) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča
sistemski operater z odločbo v upravnem postopku.
(6) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja
za priključitev odloča Javna agencija Republike Slovenije za
energijo.
(7) Soglasje za priključitev velja največ dve leti. V tem
času lahko uporabnik sklene s sistemskim operaterjem pogodbo o priključitvi, sistemski operater pa ga je dolžan priključiti
na distribucijsko omrežje v skladu s pogoji iz soglasja za priključitev.
5. NAPRAVE ZA REGULACIJO TLAKA
11. člen
(1) Tip, velikost in lokacijo vgradnje naprave za regulacijo
tlaka plina določi projektant v skladu s tehničnimi zahtevami, ki
jih izda sistemski operater.
(2) Naprave za regulacijo tlaka so v lasti končnega odjemalca.
(3) Vsa dela v zvezi z vgradnjami, premeščanjem in vzdrževanjem teh naprav izvaja sistemski operater ali po njegovem
pooblastilu za to usposobljen izvajalec. Stroški bremenijo končnega odjemalca.
(4) Končni odjemalec mora o vsaki poškodbi, okvari ali
netesnosti naprave za regulacijo tlaka plina takoj obvestiti
sistemskega operaterja.
12. člen
Pri zamenjavi naprave za regulacijo tlaka zemeljskega
plina zaradi sprememb na notranji plinski napeljavi ali zaradi
povečane oskrbe končnega odjemalca stroški dobave in vgradnje naprave bremenijo končnega odjemalca.
6. UPORABA NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE
IN PRAVICA FIZIČNEGA DOSTOPA DO NAPELJAVE
13. člen
(1) Gradnjo oziroma izvedbo notranje plinske napeljave
lahko izvaja za to usposobljen izvajalec. Pogoji za usposobljenega izvajalca so določeni v tehničnih zahtevah, ki jih izda
sistemski operater.
(2) Način izvedbe notranje plinske napeljave je določen v
tehničnih predpisih in tehničnih zahtevah, ki jih izda sistemski
operater.
14. člen
(1) Po končani gradnji in pred izvedbo zaplinjanja notranje
plinske napeljave, mora investitor oziroma izvajalec sistemskemu operaterju predložiti dokazilo o zanesljivosti objekta
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov ali naslednje
dokumente:
– dokazilo izvajalca del, da je registriran na podlagi vpisa
v Sodni register ali Poslovni register Slovenije za opravljanje
dejavnosti;
– certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca;
– izjavo, da je notranja plinska napeljava izvedena skladno s projektno dokumentacijo;
– izjave o skladnosti vgrajenih materialov;
– zapisnik o trdnostnem preizkusu notranje plinske napeljave;
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– potrdilo o prvem pregledu plinskega trošila in dimovodne napeljave s strani pristojnega dimnikarskega podjetja.
(2) Zaplinjanje notranje plinske napeljave lahko izvede
samo sistemski operater, ki predhodno opravi tesnostni preizkus notranje plinske napeljave in storitev obračuna po ceniku,
ki ga objavi na spletni strani.
(3) Če je bilo za notranjo plinsko napeljavo izdano gradbeno dovoljenje v okviru gradbenega dovoljenja za celoten objekt,
mora investitor po opravljenem tehničnem pregledu objekta
sistemskemu operaterju predložiti uporabno dovoljenje ali odločbo o preizkusnem obratovanju. Po končanem preizkusnem
obratovanju mora investitor sistemskemu operaterju predložiti
uporabno dovoljenje.
(4) Notranja plinska napeljava se lahko prične uporabljati,
ko so izpolnjeni pogoji iz predhodnih točk tega člena in je s
strani sistemskega operaterja zapisniško opravljen pregled
notranje napeljave in na osnovi tega dovoljeno zaplinjanje
notranje plinske napeljave ter uporaba.
15. člen
Za vzdrževanje in nemoteno delovanje notranje plinske
napeljave je dolžan skrbeti lastnik napeljave, ki nosi tudi vse
stroške zaplinjanja, pregledov in vzdrževanja.
16. člen
(1) Če sistemski operater po predhodnem naročilu lastnika notranje plinske napeljave, ki obratuje, pri pregledu napeljave ugotovi nepravilnosti, ki so v nasprotju s tehničnimi predpisi
in zahtevami sistemskega operaterja ali ogrožajo premoženje
in zdravje uporabnikov ter okolico, ustavi distribucijo zemeljskega plina, dokler ni zagotovljeno varno obratovanje.
(2) Notranja plinska napeljava se lahko prične uporabljati,
ko so odpravljene nepravilnosti.
17. člen
(1) Uporaba notranje plinske napeljave ne sme povzročati motenj pri obratovanju drugih plinskih napeljav in motenj
pri obratovanju naprav in napeljav, ki jih upravlja sistemski
operater.
(2) Sistemski operater s priključitvijo objektov, naprav in
napeljav tretjih oseb na distribucijsko omrežje ne prevzema
odgovornosti za tehnično brezhibno in varno obratovanje teh
objektov, naprav in napeljav, kar izhaja iz predloženih uporabnih dovoljenj oziroma ustreznih dokumentov, skladno z določili
tega akta. Odgovornost je v skladu z zakonom, ki ureja graditev
objektov, na strani pooblaščenih organov oziroma oseb.
(3) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju
na njegovo zahtevo omogočiti dostop do merilnega mesta,
tako da ta lahko neposredno odčita stanje merilne naprave
oziroma nemoteno izvaja druge posege in postopke, povezane
z merilnim mestom.
(4) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju
na njegovo zahtevo omogočiti dostop do naprav za regulacijo
tlaka zemeljskega plina in drugih plinskih naprav in napeljav, ki
jih upravlja sistemski operater, zaradi pregledov, vzdrževanja,
nadzora, preverjanja poškodb in okvar.
(5) Če končni odjemalec z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje
ljudi ali ogroža premoženje ali če končni odjemalec ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema zemeljskega plina iz omrežja, lahko sistemski
operater nemudoma ukrepa in brez predhodnega obvestila
končnemu odjemalcu ustavi distribucijo zemeljskega plina.
18. člen
(1) Napake in poškodbe na notranji plinski napeljavi do
merilne naprave lahko popravlja in odpravlja sistemski operater, z njegovim soglasjem pa tudi izvajalci, ki so za to usposobljeni.
(2) Popravila na notranji plinski napeljavi za merilno napravo lahko izvajajo vsi usposobljeni izvajalci.
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(3) Popravila na plinskih trošilih lahko izvajajo vsi izvajalci,
ki so za to usposobljeni in pooblaščeni s strani proizvajalca
plinskega trošila.
7. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
19. člen
(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev sistemski operater in potencialni uporabnik skleneta pogodbo o priključitvi
na distribucijsko omrežje, ki ureja vsaj naslednje medsebojne
pravice in obveznosti:
– lastništvo in upravljanje merilne naprave, vzdrževanje
merilne naprave in napeljave,
– razmejitev lastništva omrežja in notranje plinske napeljave,
– predajno mesto in prehod lastništva zemeljskega plina,
– potrebni obseg del, ki jih je potrebno izvršiti za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje ter rok izvedbe
priključka,
– predvideni začetek uporabe priključka,
– glavne tehnične lastnosti priključka,
– maksimalni in minimalni urni pretok zemeljskega plina,
– nazivni in minimalni delovni tlak plina na predajnem
mestu.
(2) Na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi začne
sistemski operater izvajati vsa pripravljalna dela, potrebna za
realizacijo določb v pogodbi o priključitvi.
(3) Na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi, sistemski
operater ne rezervira distribucijskih zmogljivosti za uporabnika.
20. člen
Uporabnik mora dovoliti namestitev glavne plinske zaporne pipe na primernem mestu, to je na točki vstopa priključnega
plinovoda v stavbo ali v bližini tega. Glavna plinska zaporna
pipa mora biti vedno dostopna sistemskemu operaterju, intervencijskim službam in končnemu odjemalcu.
21. člen
Kadar naj bi zaradi priključitve priključni plinovod potekal po tujih zemljiščih, lahko sistemski operater zahteva, da
uporabnik pred priključitvijo predloži pisno soglasje lastnika
zemljišča, preko katerega je predvidena gradnja priključnega
plinovoda, s katerim ta izjavi, da soglaša z gradnjo in obratovanjem naprav ter priznava določila tega akta.
22. člen
(1) Lastnik priključnega plinovoda mora v zameno za
primerno nadomestilo, ki mu ga je dolžan plačati novi potencialni uporabnik, dovoliti in omogočiti priključitev priključnega
plinovoda ali plinskih trošil novega potencialnega uporabnika
na svoj priključni plinovod, če ta priključni plinovod dovoljuje
dodatne obremenitve.
(2) Za primerno nadomestilo iz prejšnjega odstavka se
šteje nadomestilo v višini sorazmernega dela stroškov izgradnje
priključnega plinovoda, ki ga predlaga sistemski operater.
23. člen
(1) Priključni plinovod mora biti zgrajen v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili, izvajalec del mora sistemskega
operaterja obvezno pozvati k izvajanju nadzora nad njegovo
izgradnjo, sistemski operater pa mora biti prisoten pri vseh
delih, ki jih uporabnik izvaja na priključnem plinovodu.
(2) Uporabnik je dolžan obveščati sistemskega operaterja o morebitni netesnosti, okvarah oziroma poškodbah na
priključnem plinovodu.
24. člen
(1) Če uporabnik ne uporablja priključnega plinovoda 5 let
(brez vmesnih prekinitev) se domneva, da ga ne namerava več
uporabljati.
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(2) Sistemski operater lahko v primeru iz prejšnjega odstavka, na stroške uporabnika prekine povezavo. Do prekinitve
povezave mora lastnik priključnega plinovoda, ki ga ne uporablja, plačevati stroške, povezane s sistemsko kontrolo priključnega plinovoda, v skladu s cenikom sistemskega operaterja, ki
ga objavi na spletni strani.
(3) Uporabnik ne sme posegati v priključni plinovod.
8. DOSTOP DO OMREŽJA
25. člen
(1) Dostop do distribucijskega omrežja se uredi s pogodbo o dostopu, ki jo pred začetkom uporabe distribucijskega
omrežja skleneta sistemski operater in končni odjemalec.
(2) Končni odjemalec ima pravico do dostopa do distribucijskega omrežja za izvršitev pogodb o dobavi, razen če mu
je v skladu z Energetskim zakonom, drugimi predpisi in s tem
aktom dostop zavrnjen.
26. člen
(1) Za uveljavitev pravice dostopa do distribucijskega
omrežja mora končni odjemalec sistemskemu operaterju predložiti vsaj naslednje podatke, ki so tudi sestavni deli pogodbe
o dostopu:
– podatke o končnem odjemalcu (ime in priimek, EMŠO
oziroma firma, matična in davčna številka pravne osebe),
– naslov končnega odjemalca,
– kopijo osebnega dokumenta oziroma potrdila o registraciji pravne osebe,
– dokazilo končnega odjemalca o lastništvu odjemnega
mesta,
– podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe plina
(ogrevanje, hlajenje, tehnologija, kuha itd.) za določitev obremenitvenega profila,
– največjo distribucijsko zmogljivost v Sm3/h (tehnično
določena ali pogodbena priključna vrednost),
– pogodbeno distribucijsko zmogljivost v Sm3/dan za
vse končne odjemalce z letnim odjemom 100.001 Sm3 in več
na odjemnem mestu,
– predvideno letno distribuirano količino plina v Sm3,
– lokacijo predajnega mesta,
– nazivni in minimalni delovni tlak plina na predajnem
mestu,
– datum začetka (in konca) dostopa,
– dobavitelje plina in bilančno skupino,
– želene posebnosti izven določil splošnih pogojev za
dobavo in odjem plina,
– kopijo veljavne pogodbe o dobavi zemeljskega plina.
(2) Če dobavitelj oziroma druga pooblaščena oseba ureja
dostop do omrežja v imenu in za račun končnega odjemalca,
mora predložiti pooblastilo končnega odjemalca.
(3) Vrednosti v zahtevi za dostop ne smejo presegati
vrednosti iz sklenjene pogodbe o priključitvi oziroma izdanega
soglasja k priključitvi.
(4) Zahtevi za dostop mora končni odjemalec priložiti fotokopijo sklenjene pogodbe o dobavi, iz katere morajo biti
razvidni vsaj podatki o dobavitelju zemeljskega plina, datumu
začetka in konca dobave, dinamika dobave količin zemeljskega
plina ter kakovost zemeljskega plina. V fotokopiji lahko uporabnik zakrije podatke, ki zanj pomenijo poslovno skrivnost.
(5) Zahtevi za dostop mora končni odjemalec priložiti dokazilo o vključenosti odjemnega mesta končnega odjemalca v
bilančno skupino ali podskupino. Če odjemno mesto končnega
odjemalca ni vključeno v nobeno bilančno skupino ali podskupino, priloži končni odjemalec fotokopijo bilančne pogodbe,
sklenjeno s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja, iz
katere izhaja, da ima urejeno izravnavo odstopanj. V fotokopiji
lahko končni odjemalec zakrije podatke, ki zanj pomenijo poslovno skrivnost.
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(6) Končni odjemalec posreduje zahtevo za dostop do
distribucijskega omrežja na obrazcu, ki ga pripravi sistemski
operater in objavi na spletni strani.
(7) Sistemski operater upošteva le popolno zahtevo za
dostop. Če je vloga za dostop nepopolna, sistemski operater o
tem nemudoma obvesti vlagatelja in ga pozove k dopolnitvi. Če
vlagatelj vloge ne dopolni, sistemski operater zavrne dostop.
27. člen
Sistemski operater zagotovi končnemu odjemalcu dostop
do omrežja s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja. Sistemski operater lahko zavrne dostop končnemu odjemalcu le
zaradi razlogov, ki jih določa energetski zakon, ta akt in drugi
splošni akti.

čas.

28. člen
Pogodbe o dostopu se sklepajo praviloma za nedoločen

29. člen
(1) Končni odjemalec mora podpisan izvod pogodbe vrniti sistemskemu operaterju v roku 15 dni od prejema. Če v
tem času končni odjemalec podpisane pogodbe ne vrne, se
šteje, da je zavrnil podpis pogodbe in odstopil od zahteve za
dostop.
(2) Če končni odjemalec v roku dveh mesecev po vložitvi
vloge za dostop ni prejel obvestila o zavrnitvi dostopa, se šteje,
da je dostop zavrnjen.
30. člen
(1) Sistemski operater in končni odjemalec pred začetkom
uporabe distribucijskega omrežja skleneta pisno pogodbo o
dostopu do omrežja, ki vsebuje:
– podatke o končnem odjemalcu (ime in priimek, EMŠO
oziroma firma, matična in davčna številka pravne osebe),
– naslov končnega odjemalca,
– podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe plina
(ogrevanje, hlajenje, tehnologija, kuha itd.),
– največjo distribucijsko zmogljivost v Sm3/h (tehnično
določena ali pogodbena priključna vrednost),
– pogodbeno distribucijsko zmogljivost v Sm3/dan za vse
končne odjemalce z letnim odjemom 100.001 Sm3 in več na
odjemnem mestu,
– predvideno letno distribuirano količino plina v Sm3,
– odjemno skupino, v katero se razvrsti odjemno mesto
končnega odjemalca,
– lokacijo predajnega mesta,
– nazivni in minimalni delovni tlak plina na predajnem
mestu,
– datum začetka (in konca) dostopa,
– dobavitelja plina in bilančno skupino,
– želene posebnosti izven določil splošnih pogojev za
dobavo in odjem plina,
– tip in velikost merilne naprave,
– ceno dostopa in plačilne pogoje,
– obliko in način zavarovanja plačila omrežnine,
– dodatne storitve in ceno dodatnih storitev.
(3) Če želi končni odjemalec, ki ni lastnik notranje plinske
napeljave, priključene na distribucijsko omrežje, sam urediti
dostop do distribucijskega omrežja, mora ob sklenitvi pogodbe
o dostopu predložiti pisno soglasje lastnika notranje plinske
napeljave, s katerim dovoljuje končnemu odjemalcu, da si uredi
in uporablja dostop do omrežja na tem odjemnem mestu.
31. člen
Pogoj za sklenitev pogodbe o dostopu je veljavna pogodba o dobavi plina med končnim odjemalcem in dobaviteljem ter
pogodbeno urejena izravnava odstopanj.
32. člen
Distribucija zemeljskega plina se lahko začne izvajati
takoj po sklenitvi pogodbe o dostopu, če sistemski operater
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lahko glede na obstoječe zmogljivosti zagotovi dostop do distribucijskega omrežja brez dodatnih rekonstrukcij ali dograditev
obstoječega plinovodnega omrežja ali odjemnega mesta.
33. člen
(1) Obstoječi končni odjemalci, ki želijo spremeniti veljavno pogodbo o dostopu, morajo zaprositi za spremembo
pogodbe in sicer z vložitvijo zahteve za spremembo pogojev
dostopa, ki je vsebinsko enaka zahtevi za dostop do distribucijskega omrežja.
(2) Končni odjemalci z letnim odjemom 100.001 Sm3 ali
več morajo predlagati spremembo pogodbe o dostopu najkasneje do vključno 30. septembra tekočega leta, da se sprememba lahko uveljavi z začetkom naslednjega koledarskega
leta. Sistemski operater do 15. decembra tekočega leta končnega odjemalca pisno obvesti o odobritvi ali zavrnitvi dostopa
do distribucijskega omrežja pod spremenjenimi pogoji ter v
primeru odobritve dostopa, končnemu odjemalcu posreduje
pisno pogodbo o dostopu.
(3) Za končne odjemalce z letnim odjemom do
100.000 Sm3 je rok za spremembo in posredovanje nove pogodbe o dostopu dva meseca od prejema zahteve pri sistemskem operaterju.
(4) Končni odjemalci, ki želijo nazivne moči plinskih trošil
spremeniti, morajo pred vložitvijo zahteve za spremembo pogojev za dostop do distribucijskega omrežja od sistemskega
operaterja pridobiti novo soglasje za priključitev.
34. člen
(1) Pogodbo o dostopu, sklenjeno za nedoločen čas, lahko končni odjemalec pisno odpove s 30-dnevnim odpovednim
rokom. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko sistemski operater
prejeme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe.
(2) Sistemski operater ob izteku odpovednega roka pri
končnem odjemalcu na odjemnem mestu prekine dostop do
omrežja in na stroške končnega odjemalca opravi odčitek
merilne naprave.
(3) Če se končni odjemalec znova odloči za dostop na
istem odjemnem mestu, mora pri istem sistemskem operaterju
ponovno podati zahtevo za dostop, v skladu z določbami tega
akta.
(4) Če se končni odjemalec znova odloči za dostop na
istem odjemnem mestu v roku, ki je krajši od 12 mesecev,
šteto od dneva prekinitve dostopa, mu sistemski operater zaračuna vse fiksne stroške omrežnine, ki bi jih končni odjemalec
plačeval, če bi imel dostop omogočen ves čas od prekinitve
dostopa dalje.
35. člen
V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz pogodbe o
dostopu, sklenjene med dosedanjim končnim odjemalcem in
sistemskim operaterjem. Univerzalni pravni naslednik končnega odjemalca je dolžan takoj po nastanku spremembe obvestiti
sistemskega operaterja o nastali spremembi.
36. člen
(1) V primeru odsvojitve stavbe ali dela stavbe, v katero
se distribuira zemeljski plin in katere lastnik je končni odjemalec, se prenos pogodbenih obveznosti uredi s prevzemom
pogodbe s strani novega končnega odjemalca, o čemer sta
dotedanji in novi končni odjemalec dolžna obvestiti sistemskega operaterja.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov dosedanjega
končnega odjemalca,
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov, EMŠO oziroma registrsko številko in davčno številko novega končnega
odjemalca,
– priloženo fotokopijo listine o prenosu lastninske pravice,
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– identifikacijsko številko in naslov odjemnega mesta iz
pogodbe o dostopu,
– podpisano izjavo novega končnega odjemalca na
obrazcu sistemskega operaterja, da vstopa v že sklenjeno
pogodbeno razmerje,
– od dosedanjega in novega končnega odjemalca podpisano izjavo o stanju merilne naprave na dan prenosa.
(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka, preide pogodbeno razmerje med dosedanjim
končnim odjemalcem in sistemskim operaterjem na novega
končnega odjemalca takoj, ko sistemski operater privoli v prenos pogodbe. Privolitev mora biti dana v pisni obliki. Če sistemski operater ne privoli v prenos pogodbe, mora o tem obvestiti
novega in dosedanjega končnega odjemalca ter navesti razlog
zavrnitve.
37. člen
Za pripravo, spremembo ali dopolnitev pogodb se uporabljajo obrazci, ki jih da na razpolago sistemski operater in
objavi na spletni strani. V zvezi z izjavami končnih odjemalcev,
ki so posredovane preko elektronskih medijev, lahko sistemski
operater naknadno zahteva še pisno podpisano izjavo.
38. člen
(1) Šteje se, da je odjem zemeljskega plina neupravičen,
če končni odjemalec ne izpolnjuje naslednjih pogojev:
– če uporablja (odjema) zemeljski plin, ki ni merjen z
merilno napravo,
– če uporablja (odjema) zemeljski plin izmerjen z merilno napravo, ki ni opremljena z veljavnim žigom pristojnega
organa,
– če uporablja (odjema) zemeljski plin brez veljavne pogodbe o dostopu,
– če uporablja (odjema) zemeljski plin brez veljavne pogodbe o dobavi zemeljskega plina.
(2) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti časa trajanja neupravičenega odjema zemeljskega plina, se neupravičen odjem
obračuna od dneva pričetka zadnjega obračunskega obdobja.
Neupravičena uporaba distribucijske zmogljivosti se obračuna
v skladu s predpisi, ki urejajo obračunavanje omrežnine za
distribucijsko omrežje.
(3) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti količin zemeljskega plina, ki so odvzete med trajanjem neupravičenega odjema,
se določijo na podlagi srednjih vrednosti predanih količin v
obdobju pred neupravičenim odjemom oziroma na podlagi
standardnih obremenitvenih profilov.
(4) V primeru neupravičenega odjema zemeljskega plina
sistemski operater zaračuna stroške, ki jih ima v zvezi z neupravičenim odjemom, končnemu odjemalcu.
9. PREVZEM ZEMELJSKEGA PLINA
39. člen
(1) Sistemski operater prevzame zemeljski plin v distribucijo na prevzemnih mestih od uporabnika omrežja ter ga preda
končnemu odjemalcu, skladno s pogodbo o dostopu, na enem
ali več predajnih mestih.
(2) Sistemski operater distribuira zemeljski plin takšne
kakovosti, kot ga prevzame na prevzemnem mestu v distribucijsko omrežje. Šteje se, da končni odjemalec prevzame
zemeljski plin na predajnem mestu v enaki kakovosti kot je bila
predana in količini kot je bila izmerjena na merilnem prevzemnem mestu. Če končni odjemalec ne soglaša s kakovostjo
zemeljskega plina prevzetega na prevzemnem mestu, je dokazno breme na strani dobavitelja zemeljskega plina.
(3) Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo le
zemeljski plin z lastnostmi, določenimi v sistemskih obratovalnih navodilih. Če kakovost zemeljskega plina odstopa od
predpisane, sistemski operater ni dolžan prevzeti zemeljskega
plina v distribucijo.
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(4) Če pogoji iz tretjega odstavka tega člena niso izpolnjeni, lahko sistemski operater zavrne prevzem zemeljskega
plina ter o tem obvesti Javno agencijo Republike Slovenije za
energijo, dobavitelja zemeljskega plina ter sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
10. MERJENJE IN NAPAKE PRI MERJENJU
40. člen
(1) Prevzete in predane količine zemeljskega plina ugotavlja sistemski operater z merilnimi napravami skladno z določili
sistemskih obratovalnih navodil.
(2) Način ugotavljanja distribuiranih količin zemeljskega
plina je določen v pogodbi o dostopu.
(3) Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave določi projektant v skladu s pogoji sistemskega operaterja.
(4) Merilno napravo namesti, odstrani, vzdržuje, umerja
ter izvaja redne menjave sistemski operater na stroške končnega odjemalca. Skladno z določili sistemskih obratovalnih
navodil, imata sistemski operater in končni odjemalec poleg
rednih pregledov vedno pravico kontrolirati točnost merilne
naprave.
(5) Vse merilne naprave morajo imeti veljavni žig pristojnega organa.
41. člen
(1) Končni odjemalec mora omogočiti primerna mesta za
namestitev merilnih naprav.
(2) Mesta, kjer so nameščene merilne naprave, morajo
biti v vsakem času hitro, varno in lahko dostopna sistemskemu
operaterju.
(3) Končni odjemalec mora za merilne naprave, ki za
svoje delovanje potrebujejo električno energijo, sistemskemu
operaterju, če je to tehnično možno, omogočiti priklop na električno omrežje.
(4) Če je odjem zemeljskega plina izven merilnega območja plinomera, sistemski operater ne odgovarja za predpisano
natančnost merjenja. V tem primeru je končni odjemalec dolžan
plačati izmerjene količine zemeljskega plina ne glede na možne
merske napake.
(5) Če je odjem zemeljskega plina večkrat izven merilnega območja plinomera, mora sistemski operater zamenjati
merilno napravo na stroške končnega odjemalca.
42. člen
(1) V primeru okvare, poškodbe ali motnje v delovanju
merilne naprave mora končni odjemalec o tem takoj obvestiti
sistemskega operaterja. Sistemski operater je dolžan navedene napake odpraviti takoj, ko je to glede na naravo napake
mogoče.
(2) Če se ugotovi, da je odgovornost za okvaro, poškodbo ali motnjo v delovanju merilne naprave na strani končnega
odjemalca, bremenijo stroški popravila ali zamenjave merilne
naprave končnega odjemalca, v nasprotnem primeru pa sistemskega operaterja.
43. člen
(1) Z zneskom za izvajanje meritev sistemski operater
končnemu odjemalcu na podlagi aktov Javne agencije Republike Slovenije za energijo obračuna izvajanje meritev, obdelavo merjenih podatkov, vzdrževanje, umerjanje in z zakonom
določene redne menjave merilnih naprav.
(2) Znesek za izvajanje meritev ne vsebuje stroškov,
povezanih z nabavo in vzdrževanjem tarifnih spominskih
enot. Stroške za uporabo tarifnih spominskih enot zaračuna
sistemski operater na podlagi cenika, ki ga objavi na spletni
strani.
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11. OBREMENITVENI PROFILI
44. člen
(1) Na podlagi podatkov končnega odjemalca o vrsti plinskih trošil in namenu uporabe zemeljskega plina na odjemnem
mestu sistemski operater končnemu odjemalcu določi obremenitveni profil.
(2) V primeru vgrajene merilne naprave s tarifno spominsko enoto sistemski operater določi končnemu odjemalcu lastni
obremenitveni profil.
(3) Sistemski operater v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina določi, ali mora končni odjemalec distribucijskega plinovodnega omrežja k merilni napravi prigraditi
tarifno spominsko enoto za ugotavljanje urne in dnevne predaje
zemeljskega plina.
(4) Vsakega končnega odjemalca oziroma odjemno mesto, ki nima k merilni napravi prigrajene spominske enote za
ugotavljanje dnevne in urne predaje zemeljskega plina oziroma vgrajenega korektorja volumna s spominom, sistemski
operater, v skladu z aktom iz prejšnjega odstavka, uvrsti v
odjemno skupino, za katero ni zahtevano zagotavljanje dnevne
zmogljivosti.
(5) Če sistemski operater ne določi standardnega obremenitvenega profila, se upošteva postopek določanja odjema
zemeljskega plina po odjemnih mestih v skladu s predpisi, ki
urejajo delovanje trga z zemeljskim plinom.
12. NAČIN PLAČIL IN POSTOPEK OPOMINJANJA
45. člen
(1) Sistemski operater izstavi račun za uporabo omrežja
najkasneje v roku osem dni po zaključku obdobja, na katerega
se račun nanaša.
(2) Storitve, ki jih izvaja sistemski operater, vendar v aktu
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina niso zajete, obračuna sistemski operater po ceniku, ki ga
objavi na spletni strani.
46. člen
Sistemski operater zaračunava uporabo distribucijskega
omrežja za vsako odjemno mesto posebej.
47. člen
(1) Končni odjemalec poravna izstavljen račun do 20. v
mesecu za pretekli mesec, če zakon ne določa drugače. Račune, ki niso izstavljeni v skladu s prvim odstavkom 45 člena,
končni odjemalec poravna v roku 15 dni od izstavitve računa.
Računi se poravnajo na običajen način, razen v primerih posebnih predhodnih pisnih dogovorov.
(2) Če računi niso poravnani pravočasno, sistemski operater pozove k izpolnitvi obveznosti s pisnim opominom, v katerem določi nov rok plačila, ki za potrošnike ne sme biti krajši
od 15 dni. Če izstavljeni računi za ceno za uporabo omrežja
niso poravnani do naknadno določenega roka, sistemski operater lahko končnemu odjemalcu, po predhodnem obvestilu,
ustavi distribucijo zemeljskega plina, ob upoštevanju pravil
iz 28. člena Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom in
prične postopek sodne izterjave. Rok od prejema obvestila o
ustavitvi distribucije zemeljskega plina do dejanske ustavitve ne
sme biti krajši od 15 dni. Sistemski operater zaračunava zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva plačila.
(3) Sistemski operater lahko zaračuna stroške opomina in
ustavitev distribucije zemeljskega plina po ceniku, ki ga objavi
na spletni strani.
(4) Reklamacije na prejeti račun sprejema sistemski operater samo v pisni obliki, do zapadlosti računa. Reklamacija
računa ne odloži plačila za nesporni del.
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48. člen
(1) Sistemski operater lahko določi obliko in način zavarovanja plačil, pri čemer lahko sistemski operater od končnega
odjemalca zahteva, da le ta zavaruje najmanj povprečno izračunani znesek dvomesečnega dostopa do distribucijskega
omrežja, glede na pogodbeno dogovorjeni obseg dostopa do
distribucijskega omrežja.
(2) Sistemski operater lahko zahteva zavarovanje plačila
v obliki bančne garancije ali v obliki drugih finančnih instrumentov zavarovanja ali zahteva predplačilo.
(3) Sistemski operater lahko iz naslova zavarovanja plačila sam poplača račune, ki jim je zapadel rok plačila, če po
pisnem opominu končni odjemalec ne izpolni svojih finančnih
obveznosti do sistemskega operaterja.
(4) V primeru predplačila se računi pokrivajo iz tega naslova do višine plačanega predplačila, razliko pa je končni
odjemalec dolžan poravnati v skladu s 47. členom tega akta.
49. člen
(1) Sistemski operater bo za odjemne skupine CDK1 do
CDK7, opredeljene v aktu, ki določa metodologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
opravil devet odčitkov plinomerov in sicer za mesece januar,
februar, marec, april, maj, september, oktober, november in
december. Za poletne mesece bo izvedel obračun na osnovi
standardnega obremenitvenega profila ali primerljivega odjema. Za odjemne skupine CDK8 in več bo opravil redne odčitke
mesečno skozi vse leto.
(2) V primeru, da sistemski operater ne more pridobiti
dejanskih odčitkov merilne naprave pri rednem odčitovanju,
izvede obračun na podlagi standardnega obremenitvenega
profila.
(3) Redno odčitovalno obdobje je časovni interval, v katerem sistemski operater izvaja redna odčitovanja merilnih
naprav in je enako obračunskemu obdobju.
(4) Obračunsko obdobje je časovni interval, na katerega
se nanaša obračun. Zaračunana ocenjena poraba se poračuna
v obračunskem obdobju, ko je ugotovljena poraba. Če obračun
pokaže, da so bili računi, izstavljeni na podlagi ocenjene porabe previsoki, sistemski operater presežek praviloma poračuna
pri naslednjih računih ali pa ga, po predhodnem dogovoru, vrne
končnemu odjemalcu na transakcijski račun.
(5) Proti plačilu po ceniku sistemskega operaterja, objavljenim na spletni strani, lahko končni odjemalec kadarkoli zahteva, da mu sistemski operater s sporočenim odčitkom merilne
naprave zaključi obračunsko obdobje in izstavi račun.
50. člen
(1) Končni odjemalec plača stroške izrednega odčitovanja, pisnega pozivanja, izrednega obračuna in ustavitve distribucije plina po ceniku sistemskega operaterja, ki ga objavi na
spletni strani.
(2) Sistemski operater zaračuna tudi strošek razdeljevanja
računa na posamezne pravne in/ali fizične osebe na skupnem
odjemnem mestu po ceniku, ki ga objavi na spletni strani.
51. člen
Odčitki ob spremembah cen, davkov in taks se opravijo z
rednim odčitovanjem ali določijo s standardnim obremenitvenim profilom, razen za končne odjemalce, ki imajo vgrajene
tarifne spominske enote ali korektorje volumna s spominom.
52. člen
Če so ugotovljene napake pri merjenju zaradi nepravilnega
delovanja merilne naprave in je iz tega razloga napačno določen
znesek računa brez krivde končnega odjemalca, se popravki
izvedejo skladno z določili sistemskih obratovalnih navodil.
53. člen
Nazivna moč trošila je največja moč, ki jo deklarira proizvajalec trošila.
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54. člen
Priključna moč trošil na odjemnem mestu je enaka vsoti
nazivnih moči plinskih trošil.
55. člen
Obračunska moč trošil je pogodbeno dogovorjena moč
trošil na odjemnem mestu in je lahko enaka ali nižja od vsote
nazivnih moči plinskih trošil, ki imajo možnost oskrbe s plinom
preko odjemnega mesta za vsoto moči trošil, ki se ne uporabljajo. V tem primeru mora biti odjem takega odjemnega mesta
merjen s tarifno spominsko enoto za ugotavljanje dnevne in
urne predaje zemeljskega plina.
56. člen
(1) Sistemski operater iz tarifnih spominskih enot ugotavlja dnevne oziroma urne odjeme za kontrolo obračunskih
moči trošil. Če ugotovi, da je katerikoli urni odjem višji od urnega odjema izračunanega na podlagi obračunske moči, opravi
poračun. Znesek poračuna je enak znesku, ki bi ga končni odjemalec plačal na podlagi nazivne moči (ob upoštevanju moči
trošil, ki se naj ne bi uporabljala), zmanjšan za znesek, ki ga je
končni odjemalec že plačal.
(2) Izračunani urni odjem iz prejšnjega odstavka se izračuna po formuli:

IUO

OM
Hsp *K

pri čemer pomeni:
IUO = izračunani urni odjem v Sm3/h,
OM = obračunska moč plinskih trošil v kW,)
η = 0,8 = izkoristek plinskih trošil,
Hsp = 9,46 kWh/Sm3 = kurilnost (spodnja kurilna vrednost) zemeljskega plina.
(3) Prekoračeni urni odjem se izračuna po formuli:
RUO = MUO – IUO
pri čemer pomeni:
MUO = iz tarifne spominske enote odčitani največji urni
odjem v Sm3/h,
RUO = razlika urnih odjemov med meritvijo in izračunom
v Sm3/h.
(4) Če je MUO večji od IOU, se prekoračena moč poračuna, kot da bi na odjemnem mestu obratovala vsa plinska
trošila.
(5) Poračun se izvede za obdobje tekočega koledarskega
leta.
57. člen
V času ustavitve distribucije zemeljskega plina zaradi
okoliščin, ki ne pomenijo kršitve pogodbe s strani sistemskega
operaterja, je končni odjemalec ves čas veljavnosti pogodbe
dolžan plačevati stroške:
– distribucije,
– izvajanja meritev,
– sistemskih storitev.
13. DOLŽNOSTI OBVEŠČANJA
58. člen
(1) Sistemski operater in odjemalec ali uporabnik sta dolžna medsebojno posredovati informacije glede izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti in zagotavljanja medsebojne operativnosti distribucijskega omrežja.
(2) V primeru motene distribucije je sistemski operater dolžan o tem seznaniti končnega odjemalca oziroma uporabnika.
(3) Sistemski operater lahko prekine distribucijo zemeljskega plina v primerih, ki jih določa Energetski zakon. O predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvesti odjemalce. Kot
pravočasno obvestilo se šteje obvestilo, poslano najmanj sedem
dni pred pričetkom del, če gre za širši krog odjemalcev, pa preko
sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
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(4) Sistemski operater mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati odjemalce o
nastanku kriznega stanja ali višje sile. Okoliščine, ki poleg splošnih dogodkov pomenijo višjo silo, so opredeljene v sistemskih
obratovalnih navodilih. V sistemskih obratovalnih navodilih je
opredeljen tudi način obveščanja odjemalcev o nastanku kriznega stanja ali višje sile.
(5) V primeru nepredvidenih del lahko sistemski operater,
če je to nujno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve
nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov,
začasno prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku
mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj
nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.
(6) Sistemski operater najmanj enkrat letno seznani končne odjemalce s podatki o gibanju in značilnostih porabe zemeljskega plina za posamezno odjemno mesto. Obvestilo vsebuje
vsaj naslednje podatke:
– letno porabo zemeljskega plina,
– porabo zemeljskega plina po posameznem mesecu
(določena na podlagi standardnega obremenitvenega profila
ali na podlagi izmerjenih vrednosti).
14. ZAMENJAVA DOBAVITELJA
59. člen
(1) Zamenjava dobavitelja zemeljskega plina je postopek,
v katerem končni odjemalec zamenja obstoječega dobavitelja
zemeljskega plina z novim dobaviteljem zemeljskega plina v
okviru obstoječe pogodbe o dostopu. Pri zamenjavi dobavitelja
končni odjemalec obdrži pravico dostopa do distribucijskega
omrežja, ki jo je pridobil s pogodbo o dostopu.
(2) Končni odjemalec, priključen na omrežje zemeljskega
plina, ima pravico do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov, ki nastanejo v postopku zamenjave.
60. člen
Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, mora
novemu dobavitelju posredovati pisno vlogo, ki vsebuje vsaj
naslednje:
– naziv končnega odjemalca,
– podatke o obstoječem dobavitelju zemeljskega plina,
– podatke o sistemskem operaterju,
– osnovne lastnosti odjemnega mesta (predajno mesto,
identifikacijska številka odjemnega mesta, obremenitveni profil),
– predlagani datum začetka dobave zemeljskega plina od
novega dobavitelja,
– morebitno pooblastilo novemu dobavitelju zemeljskega
plina, da v imenukončnega odjemalca uredi zamenjavo dobavitelja.
61. člen
(1) Če namerava novi dobavitelj prevzeti končnega odjemalca, o tem pisno obvesti končnega odjemalca, sistemskega
operaterja, na katerega omrežje je končni odjemalec priključen, in
obstoječega dobavitelja v treh delovnih dneh po prejemu vloge.
(2) Obvestilo sistemskemu operaterju iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi predviden datum dejanske zamenjave dobavitelja, naziv končnega odjemalca, naslov odjemnega mesta
in identifikacijsko številko odjemnega mesta.
62. člen
Če novi dobavitelj ni zainteresiran prevzeti končnega
odjemalca, ga je dolžan o tem obvestiti v treh delovnih dneh
po prejemu vloge iz 60. člena.
63. člen
Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen
končni odjemalec, po prejemu obvestila iz 61. člena posreduje
novemu dobavitelju v petih delovnih dneh vsaj:
– naziv končnega odjemalca,
– naslov odjemnega mesta,
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– identifikacijsko številko odjemnega mesta,
– dodeljeno zmogljivost in obdobje zakupa zmogljivosti,
– obremenitveni profil odjema končnega odjemalca.
64. člen
(1) Novi dobavitelj pošlje podpisano pogodbo o dobavi
končnemu odjemalcu v dveh izvodih v treh delovnih dneh po
prejemu podatkov iz prejšnjega člena. Končni odjemalec prejeta izvoda pogodbe podpiše in enega vrne novemu dobavitelju
najpozneje v osmih delovnih dneh po prejemu pogodbe. Če
končni odjemalec ne vrne podpisane pogodbe v določenem
roku, se šteje, da odstopa od pogodbe in ostaja pri obstoječem
dobavitelju.
(2) Po sklenitvi nove pogodbe o dobavi končni odjemalec
odpove obstoječo pogodbo o dobavi. Končni odjemalec lahko
pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu uredi odpoved obstoječe pogodbe o dobavi.
(3) Po sklenitvi nove pogodbe o dobavi, novi dobavitelj
prijavi v treh delovnih dneh novo pogodbo o dobavi sistemskemu operaterju tako, da mu posreduje vsaj:
– naziv končnega odjemalca,
– podatke o odjemnem mestu,
– predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v Sm3
– podatke o novem dobavitelju,
– čas trajanja nove pogodbe o dobavi,
– izjavo o odpovedi obstoječe pogodbe o dobavi,
– izjavo o sklenitvi nove pogodbe o dobavi.
(4) Zamenjava dobavitelja za posamezno odjemno mesto
se izvede prvega dne v mesecu, če je nova pogodba o dobavi
prijavljena pri sistemskem operaterju, na katerega distribucijsko
omrežje je končni odjemalec priključen, do vključno desetega
dne predhodnega meseca.
(5) Prijavi iz tretjega odstavka mora končni odjemalec
priložiti fotokopijo dokazila o vključenosti odjemnega mesta
končnega odjemalca v bilančno skupino ali podskupino in izjavo o odpovedi obstoječe pogodbe o vključenosti odjemnega
mesta v bilančno skupino ali podskupino. Če odjemno mesto
končnega odjemalca ni vključeno v nobeno bilančno skupino
ali podskupino, priloži končni odjemalec fotokopijo bilančne
pogodbe, sklenjeno s sistemskim operaterjem prenosnega
omrežja, iz katere izhaja, da ima urejeno izravnavo odstopanj.
V fotokopiji lahko končni odjemalec zakrije podatke, ki zanj
pomenijo poslovno skrivnost.
(6) Če končni odjemalec za isto odjemno mesto sklene
več pogodb o dobavi z enako časovno veljavnostjo dobave,
sistemski operater pri izvedbi zamenjave dobavitelja upošteva
vrstni red prispelih obvestil iz 61. člena.
65. člen
(1) Sistemski operater, na katerega omrežje je končni odjemalec priključen, mora odčitati stanje merilnih naprav končnega odjemalca, za katerega se je zamenjal dobavitelj. Odčitke,
vključno s podatki o izkoriščeni zmogljivosti in uporabljenih
sistemskih storitvah v zadnjem obračunskem obdobju pred
menjavo, če so povezani z zaračunavanjem teh stroškov obstoječemu dobavitelju, sistemski operater sporoči obstoječemu
in novemu dobavitelju ter končnemu odjemalcu zemeljskega
plina.
(2) Če končni odjemalec na odjemnem mestu k merilni
napravi nima prigrajene tarifne spominske enote za ugotavljanje dnevne in urne predaje zemeljskega plina, sistemski
operater naredi odčitek v petih delovnih dneh pred ali po datumu dejanske zamenjave dobavitelja. Pri določitvi števčnega
stanja merilne naprave na dan dejanske zamenjave dobavitelja
sistemski operater upošteva standardni obremenitveni profil
odjema končnega odjemalca.
(3) Sistemski operater lahko na podlagi dogovora s končnim odjemalcem, obstoječim in novim dobaviteljem odčitek
opravi tako, da končni odjemalec sistemskemu operaterju
sporoči odčitek merilne naprave na dan dejanske zamenjave
dobavitelja.
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(4) Končni odjemalec, obstoječi in novi dobavitelj imajo
pravico preveriti odčitano in dejansko stanje merilnih naprav
na svoje stroške.
(5) Stroški odčitavanja števčnega stanja merilne naprave,
ki nastanejo sistemskemu operaterju v skladu z aktom, ki ureja
obračunavanje omrežnine, se krijejo iz zneska za meritve.
(6) Če stroški odčitavanja merilne naprave presegajo obveznosti sistemskega operaterja iz prejšnjega odstavka, lahko
sistemski operater od novega dobavitelja zahteva povrnitev
stroškov, povezanih z odčitavanjem.
(7) Končni odjemalci morajo sistemskemu operaterju
omogočiti brezplačen priklop naprav za daljinski prenos podatkov o odjemu zemeljskega plina in omogočiti uporabo električne energije za napajanje teh naprav.
(8) Ugotovljeno števčno stanje merilne naprave na dan
zamenjave dobavitelja je stanje, na podlagi katerega obstoječi
dobavitelj končnemu odjemalcu zaračuna dobavljeni zemeljski
plin na podlagi obstoječe pogodbe o dobavi. Števčno stanje
merilne naprave je tudi začetno stanje v zvezi z zemeljskim
plinom, ki ga bo dobavil novi dobavitelj.
15. POGODBA O DOBAVI
66. člen
Pogodba o dobavi, ki jo skleneta dobavitelj in gospodinjski
odjemalec oziroma potrošnik, mora vsebovati vsaj:
– naziv in naslov dobavitelja,
– ime, priimek in naslov gospodinjskega odjemalca,
– vrste storitve in stopnjo njihove kakovosti,
– vrste morebitnih dodatnih storitev,
– način pridobivanja podatkov o vseh veljavnih cenah in
stroških,
– trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje
pogodbe, pravico do odpovedi oziroma odstopa od pogodbe
o dobavi,
– nadomestila in načine izplačil, ki se uporabljajo, če v
pogodbi predvidena raven kakovosti storitev ni dosežena,
– načine plačila,
– način reševanja sporov.
67. člen
Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu odjemalcu, mora pogodbene pogoje objaviti na svoji spletni strani
in gospodinjskega odjemalca seznaniti s temi pogoji. Gospodinjskega odjemalca mora dobavitelj seznaniti s pogodbenimi
pogoji tudi, če se pogodba o dobavi sklepa po posredniku
oziroma pooblaščencu.
68. člen
(1) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o nameravani spremembi pogodbenih pogojev in o pravici do odstopa od
pogodbe o dobavi, če se s spremembami pogodbenih pogojev
ne strinja.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka dobavitelj pošlje gospodinjskemu odjemalcu najpozneje do vključno drugega dne v
mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela veljati.
(3) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu
odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o vsaki
spremembi cene najpozneje s prvim naslednjim izdanim računom za dobavljeni zemeljski plin po spremembi cene.
69. člen
Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu odjemalcu, objavi informacije o veljavnih cenah na pregleden
način v obliki cenika, kataloga ali na drug ustrezen način,
dostopen gospodinjskemu odjemalcu.
70. člen
Gospodinjski odjemalec dobavljeni zemeljski plin plača v
skladu s pogodbo o dobavi.
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71. člen
Če ima gospodinjski odjemalec pritožbo v zvezi z ravnanjem ali delovanjem dobavitelja, o tem pisno obvesti dobavitelja. Dobavitelj preuči navedbe v obvestilu in odjemalcu
pisno odgovori najpozneje v osmih delovnih dneh po prejemu
obvestila.
16. POSEBNA RAZMERJA
72. člen
Skupno odjemno mesto je odjemno mesto v stanovanjski,
poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se meri
poraba zemeljskega plina za več pravnih in/ali fizičnih oseb
skupaj. V tem primeru izvršujejo obveznosti in pravice, ki jih
imajo po teh pogojih končni odjemalci, vse te osebe skupaj in
se jih obravnava kot enega končnega odjemalca.
73. člen
Pravne in/ali fizične osebe, ki se v skladu s prejšnjim členom obravnavajo kot en končni odjemalec, sklenejo z dobaviteljem zemeljskega plina le eno pogodbo o dobavi zemeljskega
plina za skupno odjemno mesto. Podpisniki pogodbe so v tem
primeru vse pravne in/ali fizične osebe, ki se obravnavajo kot
en končni odjemalec, upravnik stavbe ali s strani pravnih in/ali
fizičnih oseb imenovani predstavnik.
74. člen
(1) Omrežnina je določena za skupno odjemno mesto.
(2) Osebe, ki odjemajo zemeljski plin preko skupnega
odjemnega mesta, so dolžne še pred sklenitvijo pogodbe o
dostopu sistemskemu operaterju posredovati sporazumno določen in podpisan delilnik stroškov, s katerim si razdelijo celotno
obveznost plačila omrežnine in drugih storitev na skupnem
odjemnem mestu.
(3) Za vse spremembe delitve stroškov na skupnem odjemnem mestu je potrebno sistemskemu operaterju dostaviti
nov delilnik stroškov. Sistemski operater upošteva nov delilnik
stroškov s prvim naslednjim obračunom.
75. člen
Ob menjavi pravne in/ali fizične osebe, ki odjema zemeljski plin preko skupnega odjemnega mesta, plača dotedanja
pravna in/ali fizična oseba račun do konca obračunskega meseca. Če se izrecno zahteva poračun ter odčitovanje sistemskega
operaterja na dan spremembe podatkov, se izdelava takega
poračuna plača po ceniku na stroške naročnika odčitovanja.
Strošek izrednih odčitovanj zaračunava sistemski operater po
ceniku, ki ga objavi na spletni strani.
76. člen
Odpoved na skupnem odjemnem mestu velja le, če jo
na skupnem odjemnem mestu pisno podajo vse osebe, ki
odjemajo zemeljski plin preko skupnega odjemnega mesta. Z
dnem prejema popolne odpovedi pri sistemskem operaterju,
začne teči odpovedni rok po pogodbi.
17. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
77. člen
(1) Ta akt zavezuje vse dosedanje odjemalce, ki imajo
na podlagi Pogojev za dobavo in odjem plina iz plinovodnega
omrežja za občino Slovenj Gradec, ki je v upravljanju Komunalno stanovanjskega podjetja Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 16/93), sklenjene pogodbe o dobavi zemeljskega plina z
Javnim podjetjem Komunala Slovenj Gradec d.o.o., ali so bili
pred uveljavitvijo tega akta odjemalci zemeljskega plina na
drugi podlagi.
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(2) Pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo tega akta,
ostanejo v veljavi, dokler jih pogodbene stranke ne odpovedo oziroma do izteka veljavnosti. Za posamezna pogodbena
določila, ki so v nasprotju s tem aktom, se uporabljajo določila tega akta. Do odstopa od pogodbe se šteje, da imajo
končni odjemalci do dne poteka roka, do katerega je bila
sklenjena pogodba, na podlagi Pogojev za dobavo in odjem
plina iz plinovodnega omrežja za Mestno občino Slovenj
Gradec, ki je v upravljanju Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. ali na drugi podlagi, sklenjeno pogodbo
o dostopu do distribucijskega omrežja in pogodbo o dobavi
zemeljskega plina.
(3) Pri odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka zaradi
zamenjave dobavitelja zemeljskega plina, ostanejo v veljavi določila pogodbe, ki urejajo dostop do distribucijskega omrežja.
78. člen
Obstoječa odjemna mesta, za katera končni odjemalci
ob uveljavitvi tega akta nimajo sklenjene pisne pogodbe o dostopu ali pisna pogodba ne vsebuje vseh potrebnih podatkov,
sistemski operater uvrsti v ustrezno odjemno skupino. Sistemski operater opravi razvrstitev na podlagi dejanskega odjema
na odjemnem mestu v preteklem obdobju ali standardnega
obremenitvenega profila. V primeru odjemnega mesta z letnim
odjemom zemeljskega plina 70.001 Sm³ in več, lahko sistemski
operater za obračunavanje omrežnine, odjemno mesto uvrsti v
odjemno skupino CDK9.
79. člen
(1) Sistemski operater je dolžan v šestih mesecih po
uveljavitvi tega akta končne odjemalce na znani naslov za
posredovanje pošte obvestiti o nadaljevanju pogodbenega
razmerja na podlagi tega akta ter jih obvestiti o pogojih,
pod katerimi jim bo v prihodnje zagotavljal distribucijo zemeljskega plina, in o možnostih za zamenjavo dobavitelja
zemeljskega plina.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke o razvrstitvi odjemnega mesta v odjemno skupino ter
pri odjemnih mestih z letnim odjemom zemeljskega plina
100.001 Sm³ in več tudi največjo distribuirano zmogljivost, ki
bo uporabljena za potrebe obračunavanja omrežnine.
80. člen
Vse morebitne nadaljnje spremembe tega akta, ki so javno objavljene, zavezujejo od dne uveljavitve dalje sistemskega
operaterja, končne odjemalce in druge uporabnike omrežja.
81. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Pogoji
za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja za Občino
Slovenj Gradec, ki je v upravljanju Komunalno stanovanjskega
podjetja Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 16/93) in Pogoji
za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja za Mestno
občino Slovenj Gradec, ki je v upravljanju Colatio plin d.o.o.
(sprejeti s sklepom sveta Mestne občine Slovenj Gradec z dne
19. 6. 1997).
82. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 87/2008
Slovenj Gradec, dne 15. aprila 2008
EVA 2008-2111-0110
Javno podjetje Komunala
Slovenj Gradec d.o.o.
Direktor
Edvard Pušnik l.r.
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Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne
pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva
/KP Cg/

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 135/04, 50/05, 87/05, 89/05, 97/05,
111/06, 19/07, 7/08 in 22/08) sklepajo pogodbene stranke
na strani delodajalcev:
– Združenje delodajalcev Slovenije
– VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d.
– Cestno podjetje Ptuj d.d.
– Ceste – kanalizacija storitve, d.o.o.
– Projektiva – inženiring Celje, d.d.
in
na strani delojemalcev:
– KSS PERGAM – Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije – SCGS

A N E K S š t. 2
k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti
cestnega gospodarstva / KP Cg /
(Uradni list RS, 19/07 in 7/08)
1. člen
Točka 1.6. 1. točke tarifne priloge (Uradni list RS, št. 19/07
in 7/08) se spremeni tako, da glasi:
1.6. Skladno z določili iz te tarifne priloge se najnižje
osnovne plače za posamezni tarifni razred povečajo za 6,00%,
tako da od 1. 8. 2008 dalje znašajo:
Tarifni razred:
I.
enostavna dela
II.
manj zahtevna dela
III.
srednje zahtevna dela
IV.
zahtevna dela
V.
bolj zahtevna dela
VI.
zelo zahtevna dela
VII./1 visoko zahtevna dela
VII./2 visoko zahtevna dela
VIII.
najbolj zahtevna dela
IX.
izjemno zahtevna dela

EUR
405,41
441,97
489,47
540,65
606,11
723,43
821,18
899,40
977,60
1173,12

2. člen
Točka 4.2. tarifne priloge se spremeni tako, da glasi:
4.2 Ta tarifna priloga velja do 31. 7. 2009.
3. člen
Ostala določila tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 19/07 in 7/08),
ki s tem aneksom niso spremenjena, ostanejo v veljavi.
4. člen
Ta aneks tarifne priloge Kolektivne pogodbe za dejavnost
cestnega gospodarstva začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2008 dalje.
Ljubljana, dne 15. oktobra 2008
Združenje delodajalcev Slovenije
Generalni sekretar
Jože Smole l.r.
VOC Celje,
vzdrževanje in obnova cest d.d.
Direktor
Bogdan Kočevar l.r.

KSS PERGAM
Sindikat cestnega gospodarstva
Slovenije SCGS
Predsednik
Ivan Ašenberger l.r.

Cestno podjetje Ptuj d.d.
Izvršni direktor
Martin Turk l.r.
Ceste – kanalizacija storitve, d.o.o.
Direktorica
Lena Korber l.r.
Projektiva – inženiring Celje, d.d.
Direktor
Rajko Pukl l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
20. 10. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-5/2004-12 o tem, da
je Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti
cestnega gospodarstva (KP Cg) vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 15/3.
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OBČINE
4379.

BOROVNICA
4378.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Borovnica za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – 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 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/04 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine
Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine
Borovnica na 16. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Borovnica za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Borovnica za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa
financiranja.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po
zaključnem računu za leto 2007 so naslednji (v EUR):
A)
I.
II.
III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki (I.-II.)

B)

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
Razlika med prejetimi in danimi posojili
(IV.-V.)

IV.
V.
VI.

C) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
IX.
X.
XI.
XII.

Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
Stanje sredstev na računih dne
31. 12. 2007

2.376.439
2.068.158
308.281

7.857
3.025
4.832
/
/
313.113
/
–308.281
294.328

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih organov
v Občini Borovnica

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7, Uradni list RS, št. 95/07 in
17/08), 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/08) ter 16. člena Statuta Občine Borovnica
(Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na
16. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih organov v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7, Uradni list RS, št. 95/07 in
spremembe Uradni list RS, št. 17/08).
Za opravljanje občinskih funkcij ima občinski funkcionar,
ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pravico do plače in drugih
osebnih prejemkov ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, ima
pravico do plačila za opravljanje funkcije ter povračila stroškov,
ki jih ima pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora, za njihovo
delo pripada sejnina in povračilo stroškov, ki jih imajo pri delu
in v zvezi z njim.
2. člen
(občinski funkcionarji)
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan, člani občinskega sveta.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno,
razen župana, ki se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno. Plača za poklicne funkcionarje je
določena z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.
3. člen
(listine)

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
proračuna za leto 2007 se prenese v leto 2008.

Odločbo o določitvi plače občinskemu funkcionarju in
druge listine v zvezi z delovnim razmerjem in povračili stroškov
izda predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

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

II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

Št. 410-0004/2008-8
Borovnica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

4. člen
(plača župana)
Z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je za opravljanje funkcije župana v Občini Borovnica določen 49. plačni
razred (2001–5000 prebivalcev). Županu, ki poklicno opravlja
funkcijo, pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

Stran

13668 /

Št.

103 / 30. 10. 2008

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo
za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če
bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek
za delovno dobo.
5. člen
(plača podžupana)
Za opravljanje funkcije podžupana določi na podlagi zakona plačni razred župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Plačni razred določi v razponu med 34. in
41. plačnim razredom. Podžupanu pripada tudi dodatek za
delovno dobo.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana podžupanu
določi plačni razred občinski svet.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo
opravljal poklicno. Višini plačila določi župan ob upoštevanju
podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za
delovno dobo.
III. PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
6. člen
(plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta)
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, ki se izplača
posameznemu članu občinskega sveta, vključno s sejninami za
seje delovnih teles občinskega sveta, ne sme presegati 15%
plače župana brez dodatka za delovno dobo.
Osnova za izplačilo sejnin je mesečna plača župana za
poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Sejnine se določajo v naslednjih višinah:
– vodenje seje občinskega sveta
7% osnove
– udeležba na redni seji občinskega sveta
5% osnove
– vodenje izredne seje občinskega sveta
5% osnove
– udeležba na izredni seji občinskega
sveta
3% osnove
– vodenje seje delovnega telesa občinskega sveta
3% osnove
– udeležba člana na seji delovnega telesa 2% osnove.
V primeru, da je občinski funkcionar na seji prisoten
manj kot polovico časa trajanja seje, se mu izplača polovična
sejnina.
V primeru, da se seja občinskega sveta ne zaključi na dan
sklica, ampak se nadaljuje na drug dogovorjeni dan, se za sejo
na dan sklica obračuna sejnina v skladu z drugim odstavkom
tega člena, za nadaljevanje seje pa pripada še polovična sejnina iz drugega odstavka tega člena.
Kadar sta redna in izredna seja sklicani na isti dan, se izplača samo sejnina za redno sejo. Kadar sta na isti dan sklicani
dve redni ali dve izredni seji, se izplača samo sejnina za eno
redno ali izredno sejo.
Članom, ki se udeležijo nesklepčne seje občinskega sveta ali delovnega telesa, se povrnejo potni stroški v skladu s
predpisi, ki urejajo povračila potnih stroškov za zaposlene v
občinski upravi.
V primeru, da je občinski svetnik na seji občinskega sveta
zaradi kršitve reda odstranjen s seje ali z dela seje, ni upravičen
do sejnine.
Za dopisno, slavnostno ali žalno sejo se sejnine ne izplačujejo.
Če se med sejo občinskega sveta zaradi obravnave gradiva in priprave stališča sestane delovno telo občinskega sveta,
so do sejnine upravičeni le zunanji člani odbora, če se seje
udeležijo.

Uradni list Republike Slovenije
IV. SEJNINE ČLANOM NADZORNEGA ODBORA
7. člen
(višina sejnine)
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico
do izplačila sejnine za udeležbo na vsaki redni ali izredni seji
odbora. Osnova za izplačilo sejnine je mesečna plača župana
za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Sejnina znaša:
– za vodenje seje nadzornega odbora
4%
– za udeležbo člana na seji nadzornega odbora
3%
– za opravljen pregled poslovanja
5%.
Izplačilo sejnine po tretji alineji prejšnjega odstavka tega
člena pripada na podlagi predložitve poročila o opravljenem
nadzoru županu in sklepa o imenovanju pooblaščencev za
posamezni nadzor.
V. SEJNINE DRUGIM ČLANOM DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOM DRUGIH ORGANOV
8. člen
(sejnina članov delovnih teles občinskega sveta)
Osnova za izplačilo sejnine članom delovnih teles je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
Člani delovnih teles občinskega sveta, imenovani izmed
občanov, so upravičeni do sejnine v višini 2% osnove in do
povračila potnih stroškov za udeležbo na seji.
9. člen
(sejnina članom drugih organov občine)
Do sejnine in povračil potnih stroškov po merilih za vodenje in udeležbo na seji delovnih teles občinskega sveta (drugi
odstavek 6. člena) so upravičeni tudi:
– člani in poveljnik štaba Civilne zaščite,
– člani stalnih in občasnih komisij in odborov, ki jih imenuje občinski svet ali župan kot posvetovalna telesa,
– predstavniki občine v organih javnih zavodov, javnih
podjetij in drugih organizacijah, v primeru, da jim organizacija,
v kateri zastopajo interese občine, ne izplačuje sejnin po lastnih
pravilih.
Podlaga za izplačilo je evidenca prisotnosti na seji organa
ali drug ustrezen dokument, iz katerega je razvidna prisotnost
na seji (zapisnik organa ipd.), v primeru iz zadnje alineje prejšnjega odstavka pa tudi izjava organizacije, da izplačujejo ali
ne izplačujejo sejnin po lastnih pravilih.
VI. NADOMESTILO ČLANOM VOLILNIH ORGANOV
10. člen
(splošne volitve)
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih
ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne
volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet,
ter redne in nadomestne volitve župana v prvem in drugem
krogu, pravico do nadomestila v skladu s 45.a členom Zakona
o lokalnih volitvah.
11. člen
(druge volitve in referendumi)
Ob drugih volitvah in referendumih, ki jih v skladu s statutom občine vodijo volilni organi, imajo člani teh organov pravico
do nadomestila po naslednjih merilih:
– predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku,
ki je enak 40% od osnove, ki je enaka mesečni plači župana za
poklicno opravljanje funkcije, brez dodatka za delovno dobo,
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– namestnik predsednika in namestnik tajnika občinske
volilne komisije v znesku, ki je enak 80% nadomestila predsednika občinske volilne komisije,
– člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v
znesku, ki je enak 20% nadomestila predsednika občinske
volilne komisije.
Če je tajnik ali namestnik tajnika imenovan izmed članov
občinske volilne komisije, mu pripada le nagrada po prvi ali
drugi alineji prvega odstavka tega člena.
V primeru, ko se volilni organi sestanejo na seji zaradi
ugotovitve in potrditve nadomestnega mandata člana občinskega sveta, se obračuna sejnina v skladu z 9. členom tega
pravilnika.
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organov (Uradni list RS, št. 45/03) in sprememba tega pravilnika z dne 25. 9. 2003.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvega
dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-0003/2008-1
Borovnica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

VII. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Povračila, nadomestila in drugi prejemki se izplačujejo v
skladu s predpisi, ki urejajo te pravice za javne uslužbence.
Pravico do povračila stroškov, dnevnic, prenočevanja in
drugih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije lahko udeleženci uveljavljajo:
– če gre za potovanje v zvezi z opravljanjem funkcije
izven območja Občine Borovnica,
– če predložijo v izplačilo predhodno izdan nalog za potovanje in obračun stroškov z dokazili (parkirnine, stroški prenočevanja ...).
Nalog v zvezi z opravljanjem funkcije župana izda predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Nalog v zvezi z opravljanjem funkcije podžupanu, članom občinskega sveta in članom drugih organov izda župan.

Stran

4380.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Borovnica v obdobju oktober–december 2008

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 98. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet
Občine Borovnica na 16. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Borovnica
v obdobju oktober–december 2008

VIII. NAČIN IZPLAČEVANJA
1. SPLOŠNA DOLOČBA

13. člen
(odločbe in sklepi)

1. člen

Plače občinskih funkcionarjev, ki funkcijo opravljajo poklicno, se izplačujejo na podlagi odločbe, ki jo izda Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Funkcionarji, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, in drugi
člani delovnih teles občinskega sveta, so upravičeni do izplačila
prejemkov po tem pravilniku na podlagi sklepa o imenovanju.

S tem sklepom se določa in ureja financiranje Občine
Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. oktobra do
31. decembra 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).

(vsebina sklepa)

2. člen

14. člen
(roki za izplačilo)
Plače in drugi osebni prejemki občinskih funkcionarjev s
povračili stroškov se izplačujejo hkrati z izplačilom plač zaposlenim v občinski upravi, do 5. v mesecu za pretekli mesec, na
transakcijski račun upravičenca.
Plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade s povračili
stroškov se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec, na
transakcijski račun upravičenca.

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in izdatkov občine je določen v Skladu z Zakonom o javnih financah
in Odlokom o proračunu Občine Borovnica za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 45/07; v nadaljevanju odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

15. člen

3. člen

(vodenje evidence)

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in
članov drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ali
župan, vodi občinska uprava.

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

IX. VELJAVNOST PRAVILNIKA
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

v evrih
Proračun
oktober–
december 2008

814.493
754.800
550.591
425.485
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703 Davki na premoženje

92.635

704 Domači davki na blago in storitve

32.471

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

0
204.209

277

712 Denarne kazni

650

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

883

72 KAPITALSKI PRIHODKI

0
0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

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
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

360
360
0
59.333
59.333
804.446
131.162
32.765
6.581
85.920
0
5.896
440.780
8.036
304.786

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

44.875

413 Drugi tekoči domači transferi

83.083

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

130.404

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

B.

130.404
102.100

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

84.230

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

17.870

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

10.047

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

708

0

C.

785

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55 ODPLAČILA DOLGA

0

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

0
10.832

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

0
–10.047

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

–11.806

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Borovnica.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

5. člen

RAČUN FINANČNIH TERJATEV

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

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

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

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

177.492

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

708

440 Dana posojila

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

24.907

711 Takse in pristojbine

714 Drugi nedavčni prihodki

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.493
1.493
0
0
1.493

708

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0 evrov.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2008
dalje.
Št. 410-0007/2007-15
Borovnica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

4381.

Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št.
6/08), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni
list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet
Občine Borovnica na 16. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel

Št.

II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0023/2006-15
Borovnica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

4382.

Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št.
6/08), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni
list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet
Občine Borovnica na 16. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel

Stran
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SKLEP
o izvzemu parcel iz javnega dobra
Zemljišča:
– s parc. št. 3275/1 k.o. Borovnica – pot v izmeri 151 m2
– s parc. št. 3275/3 k.o. Borovnica – pot v izmeri 44 m2
– s parc. št. 3275/4 k.o. Borovnica – pot v izmeri 16 m2
– s parc. št. 3275/5 k.o. Borovnica – pot v izmeri 15 m2
– s parc. št. 3275/6 k.o. Borovnica – pot v izmeri 15 m2
– s parc. št. 3275/7 k.o. Borovnica – pot v izmeri 27 m2
– s parc. št. 3275/8 k.o. Borovnica – pot v izmeri 17 m2
– s parc. št. 3275/9 k.o. Borovnica – pot v izmeri 17 m2
– s parc. št. 3275/10 k.o. Borovnica – pot v izmeri 22 m2
– s parc. št. 3275/11 k.o. Borovnica – pot v izmeri 20 m2
– s parc. št. 3275/12 k.o. Borovnica – pot v izmeri 20 m2
– s parc. št. 3275/13 k.o. Borovnica – pot v izmeri 22 m2
– s parc. št. 3275/14 k.o. Borovnica – pot v izmeri 24 m2
– s parc. št. 3275/15 k.o. Borovnica – pot v izmeri 28 m2
– s parc. št. 3275/16 k.o. Borovnica – pot v izmeri 20 m2
– s parc. št. 3275/17 k.o. Borovnica – pot v izmeri 21 m2
– s parc. št. 3275/18 k.o. Borovnica – pot v izmeri 26 m2
– s parc. št. 3275/19 k.o. Borovnica – pot v izmeri 21 m2
– s parc. št. 3275/20 k.o. Borovnica – pot v izmeri 13 m2
– s parc. št. 3275/21 k.o. Borovnica – pot v izmeri 55 m2
– s parc. št. 3275/22 k.o. Borovnica – pot v izmeri
468 m2
– s parc. št. 3275/23 k.o. Borovnica – pot v izmeri 7 m2
se izvzamejo iz seznama javno dobro in se prenesejo v zemljiškoknjižni vložek z nepremičninami v lasti Občine Borovnica.
II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0046/2006-40
Borovnica, dne 16. oktobra 2008

SKLEP
o izvzemu parcel iz javnega dobra
I.
Zemljišča s parc. št. 3281/9 k.o. Borovnica, ekst. sadovnjak v izmeri 52 m2, parc. št. 3281/8 k.o. Borovnica – ekst. sadovnjak v izmeri 228 m2, parc. št. 3281/7 k.o. Borovnica – ekst.
sadovnjak v izmeri 291 m2 in parc. št. 3281/6 k.o. Borovnica
– ekst. sadovnjak v izmeri 95 m2 se izvzamejo iz seznama
javno dobro in se prenesejo v zemljiškoknjižni vložek z nepremičninami v lasti Občine Borovnica.
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Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

4383.

Sklep o izvzemu parcele iz javnega dobra

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št.
6/08), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni
list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet
Občine Borovnica na 16. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o izvzemu parcele iz javnega dobra
I.
Zemljišča s parc. št. 3286/8 k.o. Borovnica, cesta v izmeri
159 m2 se izvzame iz seznama javno dobro in se prenese v
zemljiškoknjižni vložek z nepremičninami v lasti Občine Borovnica.
II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0024/2006-8
Borovnica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

Stran
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4384.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan
Občine Braslovče dne 22. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območjePA1 – Vikend
naselje Letuš – levi breg (Feldin)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
zajema eno manjšo parcelo znotraj vikend naselja Letuš na
levem bregu Savinje. V preteklosti so bili na tem območju v
veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejetjem
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in
komunalne infrastrukture za to območje predpisan sanacijski
občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski
načrt). Z njim je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja
ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost celotnega
naselja.
Hkrati s tem pa je investitor Andrej Feldin, stanujoč Ulica
bratov Vošnjakov 8, 3000 Celje dal pobudo za izdelavo OPPN
za njegovo parcelo, in sicer št. 470/169, k.o. Letuš. Ker občina
oziroma lastniki preostalih zemljišč v tem naselju trenutno ne
načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje je občina
predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN samo za
navedeno parcelo.
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc.
št. 470/169, k.o. Letuš. Okvirno območje OPPN je veliko cca
500 m².
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN pridobi investitor
sam.
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 60 dni,
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti
izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi
stališč do pripomb in predlogov,
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni,
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3.
faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in
mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
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– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje, Teharska
cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v
postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30. dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja
prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno
upoštevati. MOP v skladu z 58. člena ZPNačrt sporoči, ali je
za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo
nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali
utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje
dano.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep
tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) in ga pošlje
Ministrstvu za okolje in prostor.
Braslovče, dne 22. oktobra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

CELJE
4385.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu Otok I

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97,
50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne
občine Celje sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu Otok I
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in
geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb
in dopolnitev IPA ter posameznih fazah priprave IPA.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta)
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
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Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano
kot površina za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj ureditvenega območja, katerega prostorsko urejanje
opredeljuje Zazidalni načrt Otok I, ki je bil izdelan že leta 1963
in za predmetno območje dopolnjen leta 1995. Zazidalni načrt
zemljišče I. gimnazije v Celju opredeljuje kot območje šolskega
kompleksa, na njegovem severozahodnem delu je s spremembo leta 1995 dovolil gradnjo telovadnice v dimenzijah 35 x 17 m
s toleranco +/- 2m.
Le-ta vse do sedaj ni bila realizirana. V tem času se je
število dijakov na gimnaziji močno povečalo, njihova prostorska stiska za izvajanje športne vzgoje pa temu posledično
prav tako. Zaradi tega je šola predlagala gradnjo večje telovadnice, ki bi omogočala hkratno vadbo na treh igriščih oziroma prečno igranje rokometa/malega nogometa na igrišču
dimenzij 20 x 40 m. Tolerance projekta št. 242/93, ki je bil
osnova za prejetje Sprememb Odloka o zazidalnem načrtu
Otok I za območje kompleksa gimnazije, so sicer predvidevale možnost povečanja dimenzij predvidenega objekta do
cele širine gimnazijskega objekta, a so v sprejetem besedilu
in grafiki odloka obveljale osnovne dimenzije 35 x 17 m s
toleranco +/- 2 m.
I. gimnazija v Celju želi, ker so ji bila odobrena sredstva
s strani Ministrstva za šolstvo in šport, zgraditi predvideno
telovadnico – športno dvorano – v dimenzijah 33 x 45 m, kar
bi omogočalo hkratno vadbo treh skupin, za kar pa je potrebna
sprememba in dopolnitev obstoječega IPA.
3. člen
(predmet, programska izhodišča in namen)
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Otok I je prostorska ureditev, ki bo podala urbanistično arhitektonske pogoje za umestitev in gradnjo športne dvorane večjih
dimenzij, to je 33 x 45 m, in zunanje ureditve na zemljiščih s
parcelnimi št. 1210, 1211 in 1212, k.o. Celje.
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I bo
vsebovala besedilo z odlokom in kartografski del v analogni in
digitalni obliki.
4. člen
(ureditveno območje IPA)
Območje spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
je zemljišče na kompleksu I. gimnazije v Celju s parcelnimi
številkami 1210, 1211 in 1212 v k.o. Celje.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in podlag)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
zemljišče izdela načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev
in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in
morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic
nosilcev urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve IPA se
pripravijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. IPA mora
biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in
elektronski obliki, na primernem nosilcu.
Investitor tudi zagotovi geodetske podlage v digitalni obliki
za izdelavo prostorskega načrta.
Potrebno je upoštevati vse predhodno izdelane strokovne
podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja,
varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo
naloge:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celj-
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ski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list
RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Otok I (Uradni vestnik Celje
št. 28/63, 5/70, Uradni list RS, št. 27/95).
6. člen
(roki za postopek sprejemanja sprememb IPA)
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z
določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08) in se predvidoma
zaključi spomladi 2009.
7. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
(1) Postopek priprave in sprejemanja IPA vodi Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta
dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih
knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava
RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o., Teharska 49, Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.
(3) Po sprejetem sklepu o začetku postopka sprememb
in dopolnitev ZN Otok I in izdanem pooblastilu s strani občine
izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek
prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic
pošlje zgoraj navedenim nosilcem urejanja prostora.
(4) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v roku
30 dni podati smernice k osnutku in mnenje k usklajenemu
predlogu prostorskega akta.
(5) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za
PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(6) Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobi v postopku.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Investitor in plačnik sprememb in dopolnitev IPA sta pobudnica I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje in investitor
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
9. člen
(končne določbe)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu
ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-00021/2008-4200 PM
Celje, dne 17. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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IVANČNA GORICA

IG
4386.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ig

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS-UPB1 in 21/06) in 30. in
55. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06 z vsemi
spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Ig na
13. redni seji dne 22. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Ig
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ig (Mostiščar – Uradne objave, št. 2/2000) se v
22. členu beseda »tajnik občine« nadomesti z besedo »direktor
občinske uprave«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00702/002/2008-577
Ig, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

4387.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2), Pravilnika o plačilih staršev za programe
v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Statuta Občine Ig (Uradni
list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 13. redni seji
dne 22. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
1. člen
Prvi člen se spremeni oziroma dopolni:
Cena za kombinirani program vrtca v Javnem zavodu
Vrtec Ig znaša 375,58 eur.
Dnevni program
JZ Vrtec Ig

Kombinirani program
375,58 eur

2. člen
Ostala določila v sklepu št. 602/017/2007 z dne 22. 12.
2007 ostanejo nespremenjena.
Ta sklep velja od 1. 11. 2008 dalje.
Št. 602/018/2008
Ig, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

4388.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 16. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka) (v nadaljevanju
OPPN) ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Krško
pod številko OPPN-03/08.
2. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o OPPN
(B) Besedilo
(C) Kartografski del
1:5000
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Ivančna Gorica
– Načrt parcel z mejo območja urejanja
1:2880
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:1000
– Situacija obstoječega stanja
1:1000
– Zazidalna situacija, Prerez A-A, Prerez B-B
1:500
1:1000
– Načrt parcel z zakoličbo
– Situacija zakoličbe
1:1000
1:1000
– Prometna situacija
– Situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov
1:1000
– Ukrepi za obrambo in zaščito, Ohranjanje na- 1:1000
rave, Kulturna dediščina
(D) Priloge
– Sklep o začetku postopka OPPN
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Stališča do pripomb
– Smernice za načrtovanje
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
OPPN.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Območje urejanja obsega zemljišča zahodno od javne
poti Šentvid pri Stični–Velike Češnjice–Farški Kal.
(2) Območje OPPN se nanaša na parc. št.: 17/2, 17/3,
168, 693, 694, 704, 705, 715/1 in 715/2, vse k.o. Šentvid.
(3) Skupna površina območja OPPN je ca. 1,8 ha.
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4. člen
(ureditve izven območja OPPN)
Izven območja OPPN se izvede:
– priključek na javno pot JP 638191 Šentvid pri Stični–Velike Češnjice–Farški Kal, preko parc. št. 15/1, 17/1 in 954, vse
k.o. Šentvid, v dolžini ca. 60,00 m,
– priključek na javno pot 638193 Šentvid pri Stični, preko
parc. št. 695, k.o. Šentvid, v dolžini ca. 50,00 m,
– kabliranje dela obstoječe zračne trase SN 20 kV elektrovoda od obstoječe TP 20/0,4 kV Anžlovar do meje OPPN in
od meje OPPN do obstoječega električnega droga na parc. št.
703/2, k.o. Šentvid, preko parc. št. 16, 896, 17/1 in 703/2, vse
k.o. Šentvid, v dolžini ca. 120,00 m,
– nova trasa NN elektro razvoda in javne razsvetljave od
TP 20/0,4 kV Anžlovar do meje OPPN, preko parc. št. 16, 17/1
in 896, vse k.o. Šentvid, v dolžini ca. 50,00 m,
– nova trasa priključnega vodovoda od obstoječega cevovoda PE DN 90 mm do meje OPPN, preko parc. št. 163/6, 899,
695, 953, 167/1 in 167/2, k.o. Šentvid, v dolžini ca. 120,00 m,
– nova trasa TK voda od obstoječega voda PVC ∅110, od
priključnega jaška do meje OPPN, preko parc. št. 159/1, 17/1
in 899, vse k.o. Šentvid, v dolžini ca. 140,00 m,
– nova trasa kanalizacijskega voda od obstoječega voda
BET ∅60 cm, od priključnega jaška J.št. 23 do meje OPPN,
preko parc. št. 899, k.o. Šentvid, v dolžini ca. 150,00 m.
5. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega parc. št.: 17/2, 17/3,
168, 693, 694, 704, 705, 715/1, 715/2, 896, 15/1, 954, 17/1,
899, 159/1, 163/6, 16, 703/2, 695, 953, 167/1 in 167/2, vse
k.o. Šentvid.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vrste gradenj)
Na območju OPPN so dovoljene:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcije objektov,
– redna vzdrževalna dela na objektih,
– investicijska vzdrževalna dela na objektih,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev objekta.
7. člen
(vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste
objektov po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list
RS, št. 33/03):
– stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine
se uporablja za prebivanje),
– gradbeni inženirski objekti (npr. lokalne ceste in javne
poti, nekategorizirane poti, prenosni vodovodi in pripadajoči
objekti, prenosna komunikacijska omrežja, prenosni elektroenergetski vodi, distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi
za vodo in pripadajoči objekti, hidranti, cevovodi za odpadno
vodo, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja ipd.)
(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov
glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), če s tem odlokom ni drugače določeno. Dovoljeni so:
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje,
škarpe, pomožni infrastrukturni objekti;
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– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe, pomožni
infrastrukturni objekti (dovoljeni so: pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti), začasni objekti, vadbeni objekti
(dovoljeni so le vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji
na prostem), spominska obeležja, urbana oprema.
Nezahtevni in enostavni objekti in drugi spremljajoči
objekti morajo biti oblikovno usklajeni s fasado, streho in kritino glavnega objekta.
8. člen
(ureditev okolice)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih
površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih
stopnic ipd.).
9. člen
(vrste dejavnosti)
dnjo.

Območje OPPN je namenjeno le za stanovanjsko gra10. člen
(regulacijski elementi)

(1) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti delno ali
v celoti s fasado ali vsaj z eno točko fasade postavljeni objekti,
ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
(2) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma
načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo
ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.
(3) Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče,
ki je omejeno z gradbenimi mejami in/ali gradbeno linijo, na
katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji,
ki jih določa ta odlok.
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev
vseh vrst objektov (stanovanjske stavbe, gradbeni inženirski
objekti, nezahtevni in enostavni objekti ter drugi spremljajoči
objekti) ter vseh zunanjih ureditev (hortikulturne in parterne
ureditve). Na površini za razvoj objekta(ov) je dopustno urejati
tudi parkirišča in zelenice.
Stavbišča predvidenih objektov prav tako predstavljajo
površino za razvoj objekta(ov).
(4) Parkirišče je površina, namenjena parkiranju osebnih
in drugih vozil za stanujoče in za obiskovalce. Na parkirišču je
dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov in drugih
spremljajočih objektov, dovoljene so vse zunanje ureditve, ni
pa dovoljeno graditi stavb, razen nadstrešnic.
(5) Zelenice so površine, namenjene hortikulturnim in
parternim ureditvam (travniki, cvetličnjaki, drevoredi, tlakovanja ipd.). Na zelenicah je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov, vseh
hortikulturnih in parternih ureditev, dovoljeno je urejati vhode
na parcelo, ni pa dovoljeno graditi stavb in drugih spremljajočih
objektov.
11. člen
(stanovanjske stavbe)
(1) Za vse stanovanjske stavbe znotraj OPPN veljajo naslednji pogoji:
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi objekti,
dvojčki ali atrijske hiše.
Velikost in zmogljivost objekta:
Horizontalni gabariti: določeni so v grafični prilogi št. 6
Zazidalna situacija na površini za razvoj objekta.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (do slemena strehe) do 10,00 m nad koto pritličja. Dopustno je zgraditi
kletno etažo, vendar vkopano v teren. V celoti je lahko vidna le
ena fasada kletne etaže.
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Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: določena je v grafični prilogi 6. Zazidalna
situacija. Kota pritličja je lahko največ 1,20 m nad koto obstoječega terena.
– Kolenčni zid: maks. 0,8 m.
– Streha: dovoljene so vse oblike večkapnih streh, naklona od 30° do 40°, možna je kombinacija z ostalimi oblikami
streh, s tem da je lahko njihova površina največ 1/3 površine
celotne strehe. Na streho je možno postavljati frčade, strešna
okna, svetlobne trake, kolektorje, oddajnike ipd.
– Kritina: temno sive barve, dovoljena je delno tudi transparentna streha, prepovedana je uporaba svetlih in reflektirajočih materialov.
– Fasada: omet, steklo, les, kamen ali fasadne obloge iz
različnih materialov, svetlih barv, dopustna je kombinacija več
materialov in barv. Prepovedana je uporaba vidne pocinkane
pločevine ter svetlečih in reflektirajočih fasadnih materialov.
– Oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
– Osvetlitev podstrešij: po izbiri projektanta.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafični prilogi 6 Zazidalna situacija.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: najmanj
2,00 m.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanj 5,00 m.
– Ureditev okolice objekta:
– hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih
površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih
stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).
Površine, namenjene izključno peš prometu, so asfaltirane ali tlakovane z drobnimi tlakovci. Parkirišča so lahko
asfaltirana, tlakovana ali izvedena s travnatimi ploščami. Medsosedska ograja je v obliki žive meje, transparentna železna,
kamnita, lesena ali kombinirana, višine 1,20 m. Ostale zelene
površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi drevesi. Brežine
se zatravijo ali zasadijo z nizkimi grmovnicami, oporni zidovi so
kamniti ali obloženi s kamnom.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča (faktor izrabe): do maks.
0,8.
Faktor zazidave parcele: do maks. 0,5.
12. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavljajo na
celotni parceli, s tem, da ne smejo izstopati iz gradbene linije
stanovanjske stavbe, lahko pa so od nje odmaknjeni v globino
parcele. Od parcelne meje morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m,
odstopanje je dovoljeno v primeru gradnje dveh nadstrešnic za
dve parceli skupaj, ki se stikata z eno fasado.
(2) Objekti za lastne potrebe so lahko lesene, zidane
ali kovinske konstrukcije. Naklon strehe in kritina morata biti
enaki naklonu strehe in kritini glavnega objekta na isti parceli,
dovoljena je tudi ravna ali zakrivljena (polkrožna ipd.) streha.
Ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi glavnega objekta.
Garaže za osebna vozila so lahko sestavni del stanovanjske stavbe, ali pa so samostojne stavbe, za katere veljajo enaki
pogoji, kot za stanovanjske stavbe, s tem da morajo biti nižji od
stanovanjskih stavb.
(3) Ekološki otoki se postavijo po potrebi, na betonsko
podlago, ogradijo z leseno netransparentno ograjo višine do
2,50 m ter se, če prostor dopušča, maskirajo z visokim in nizkim
grmičevjem.
(4) Oporni zidovi so v kamniti izvedbi ali obloženi s kamnom.
(5) Zunanje stopnice so lesene, kamnite ali iz drugega
nedrsečega naravnega materiala.
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13. člen
(nadstrešnice)
Nadstrešnice, ki ne sodijo v nezahtevne in enostavne
objekte iz 7. člena tega odloka, so lahko lesene, kovinske
ali betonske konstrukcije, ravne ali blago položne strehe, z
naklonom do 15° s kritino, ki je transparentna ali enotna kritini
glavnega objekta. Dovoljena je izvedba dveh nadstrešnic za
dve parceli skupaj, ki se stikata z eno fasado. Konstrukcija in
oblikovni elementi obeh nadstrešnic morajo biti poenoteni. V
primeru gradnje dveh skupnih nadstrešnic se lahko postavita
zunaj površine za razvoj objekta(ov).
14. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

dijo,

(1) Zelene površine:
– zelenice na parcelah se zatravijo ali hortikulturno ure-

– brežine se zatravijo in zasadijo z nizkimi avtohtonimi
grmovnicami,
– drevored ob zbirni stanovanjski cesti se izvede iz avtohtonih rastlin nižje rasti in manjših krošenj.
(2) Športne površine:
– na vsaki parceli je dovoljena ureditev travnatega igrišča
za šport in rekreacijo.
(3) Peš površine:
– peš površine na parceli se tlakujejo, ob cesti so lahko
tlakovane ali asfaltirane.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
15. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Splošni pogoji
(1) Ob vseh priključkih na posamezne parcele, namenjene za gradnjo, mora biti zagotovljeno obračanje vozil na parceli,
da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.
(2) Hodniki za pešce morajo biti dvignjeni od roba vozišča
in od njega fizično ločeni.
(3) Vsi pokrovi jaškov morajo biti locirani izven vozišča
cest oziroma na levem ali desnem robu vozišča.
(4) Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v
posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez naknadnih prekopov.
(5) Vsa cestna oprema se zaradi zimskega pluženja locira
izven telesa hodnika za pešce, v zelenici.
Motorni promet:
(1) Interna zbirna stanovanjska cesta
Znotraj območja OPPN se zgradi interna zbirna stanovanjska cesta, ki je dvosmerna, v asfaltni izvedbi. Na južni
strani se priključi na javno pot JP 638191 Šentvid pri Stični–Velike Češnjice–Farški Kal, na severni strani pa na JP 638193
Šentvid pri Stični. Severni priključek je možno zamenjati z
izvedbo obračališča v severnem delu OPPN, temu primerno se
prilagodijo ostale ureditve na sosednjih parcelah.
Profil vozišča je 2 x 2,50, oziroma 2 x 2,75 m, enostranski
asfaltirani pločnik širine 1.20 m, obojestranska bankina širine
0,50 m.
(2) Interna dostopna cesta
Za dostop do 4 parcel na vzhodu OPPN se zgradi interna
dostopna cesta, v asfaltni izvedbi, ki se priključi na interno
zbirno stanovanjsko cesto. Profil vozišča je 1 x 3,50 m, obojestranska bankina 0,50 m.
(3) Vhodi na parcele
Vhodi na parcele so asfaltirani ali tlakovani, širine najmanj
3,50 m, s poglobljenimi robniki ali uvoznimi radiji.
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(4) Mirujoči promet: parkirišča z obračališčem se morajo
zagotoviti na lastni parceli, izvedejo se lahko kot asfaltirana,
tlakovana ali s travnatimi ploščami.
(5) Kolesarski promet: se odvija po vozišču prometnic.
(6) Peš promet: se odvija po hodnikih za pešce v sklopu prometnic, ki so asfaltirani ali tlakovani, širine najmanj
1,20 m.
16. člen
(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
Splošni pogoji:
(1) Na trasi priključnega vodovoda oziroma v njegovem
varovalnem pasu je prepovedano postavljati vse vrste gradbenih objektov.
(2) V varovalnem pasu vodovoda je prepovedano dodajati
ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanje ali
zniževanje globine vodovoda od predpisane.
(3) Na mestih poteka infrastrukturnih vodov (vodovoda,
elektrike, telefona ipd.) pod povoznimi površinami se vode
položi v zaščitno cev, ki sega najmanj 1,5 m čez obe strani
roba vozišča.
(4) Vodomerni jašek se izvede na vedno dostopnem mestu in ne na parkirnih prostorih ali prometnih površinah.
(5) Obračunski vodomer se v klasični vodomerni jašek
namesti tako, da je minimalna globina vodomera 1,50 m od
pokrova jaška.
(6) Pri projektni obdelavi, kjer se natančno opredeli potek
komunalne, energetske in ostale infrastrukture na območju
cest, je potrebno v primeru odstopanj od že načrtovanih tangenc, eventualnih potreb po prestavitvah, zaščitah in dograditvah rešitve predhodno uskladiti z upravljavcem teh cest.
(7) Posegi v varovalnem pasu objekta gospodarske javne
infrastrukture se izvajajo pod strokovnim nadzorom pristojnega
organa oziroma službe.
(8) Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih
pasovih posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture ni dovoljeno, oziroma mora odmik dreves od posameznih
vodov znašati najmanj 1,50 m, od vodovoda in kanalizacije pa
min. 2,00 m.
Kanalizacijsko omrežje:
(1) Izvede se ločen sistem kanalizacije.
(2) Padavinske odpadne vode: s prometnih površin razpršeno ponikajo. S streh objektov se vodijo v ponikalnice. S parkirišč na posameznih parcelah se vodijo v ponikalnice, vendar
jih je potrebno predhodno prečistiti preko lovilca olj.
(3) Komunalna odpadna voda: na območju OPPN se izvede vodonepropustna kanalizacija z upoštevanjem zahtevanih
odmikov od sosednjih komunalnih naprav in objektov. Komunalne odpadne vode se vodijo v obstoječo mešano kanalizacijo
iz cevi PVC ∅40 cm in BC ∅60 cm ter naprej v čistilno napravo.
Nov cevovod se izvede s PVC ali HCCP cevmi zadostne togosti, najmanj SN 8. Priključitev posameznih objektov se izvede v
revizijskem jašku, najmanjši presek kanalizacijskega priključka
je 200 mm. Minimalna kvaliteta cevi mora zadoščati standardom, predpisanim v tehničnih pravilnikih EU.
Vodovodno omrežje
(1) Območje OPPN se napaja iz vodovodnega sistema
Stična, iz vodohrana Vir.
(2) Območje OPPN se preko novega vodovodnega priključka naveže na obstoječi vodovod PE ∅90 mm, ki poteka
severovzhodno in jugovzhodno od območja OPPN. Notranji
razvod se izvede zankasto. Zagotovita se pitna in požarna
voda.
(3) Vsi objekti se priključijo na nov razvod preko lastnega
odjemnega mesta, lociranega na lastni parceli. Vodomerni jaški
se locirajo na posameznih parcelah, na vedno dostopnem mestu (zunaj ograj ipd.), lahko so betonske izvedbe kvadratnega
tlorisa, svetlih dimenzij 100 x 100 cm, globine najmanj 150 cm
ali montažni, ki morajo biti toplotno izolirani.
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(4) Celotno vodovodno omrežje znotraj OPPN se izvede
iz cevi LŽ duktilne izvedbe preseka najmanj 100 mm. Minimalna globina vodenja cevi je 1,2 m do temena cevi.
(5) Pri izdelavi projektne dokumentacije za predmetno
vodovodno omrežje je poleg smernic za načrtovanje in mnenja
k OPPN potrebna še nadaljnja uskladitev oziroma upoštevanje
dodatnih ustnih navodil upravljavca vodovoda.
Hidrantno omrežje:
(1) Za zagotovitev požarne vode se v območje OPPN
postavijo hidranti na razdalji 80,00 m.
Elektroenergetsko omrežje
(1) Srednj napetostni (SN) razvod
Znotraj območja OPPN se kablira SN 20kV.
(2) Nizkonapetostni razvod (NN)
Na območju OPPN se NN razvod vodi v kabelski kanalizaciji iz obstoječe TP 20/0,4 kV Šentvid Anžlovar. Uporabniki
se na NN elektro omrežje priključujejo preko elektro omaric,
ki so locirane na vedno dostopnem mestu na parceli ali fasadi
objekta. Dovoljuje se postavitev skupnih omaric za največ 3-4
odjemna mesta.
(3) Javna razsvetljava (JR)
Na območju OPPN se NN kabel za napajanje JR položi
ob robu pločnika v zaščitno PVC ali PE cev. V skupni jarek s
kablom se položi ozemljitveni valjanec Fe/Zn 25 x 4 mm, na
katerega so priključeni vsi stebri javne razsvetljave.
Ob vseh cestah na območju OPPN se montirajo svetilke
javne razsvetljave višine do 4 m. Razdalja med svetilkami lahko
znaša največ 40 m in je odvisna od višine stebrov, tipa sijalke
ter potrebnega nivoja svetlosti.
Telekomunikacijsko omrežje (TK)
Območje OPPN se priključi na obstoječe TK omrežje
izven OPPN. Glavna kabelska kanalizacija se izvede s PVC
cevmi ∅110 mm. Iz kabelske kanalizacije bodo do posameznih parcel izvedeni posamezni odcepi. Posamezni objekti se
priključijo preko dovodne TK omarice, ki mora biti na vedno
dostopnem mestu.
Kabelska televizija (KTV)
KTV kabelska kanalizacija bo potekala enako kot telefonska. Območje OPPN se priključi na obstoječe KTV omrežje
izven OPPN. Trasa bo skupna s telefonsko kabelsko kanalizacijo, vendar z ločenimi jaški.
Odstranjevanje odpadkov
(1) Na območju OPPN se uvede individualen odvoz komunalnih odpadkov iz prevzemnih mest. Prevzemno mesto mora
biti opremljeno z dvema tipiziranima posodama za biološki in
mešani odpad. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin
(embalaža /papir, kartoni, lesni odpadki in drugo/, steklovina
ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati
ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
(2) Dovoljuje se postavitev ekološkega otoka, če bodo za
to izkazane potrebe.
Ogrevanje
Za ogrevanje se uporablja utekočinjeni naftni plin iz vkopanih cistern. Možni so tudi drugi energenti, kot so obnovljivi
viri energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa,
voda, sonce, veter ipd).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE
17. člen
(varovanje okolja)
Varstvo vode in podtalnice
Na območju OPPN se ne nahajajo varovana vodna območja podtalnice, vodnih virov ali varstvenih pasov črpališč
vodovodov. Padavinske odpadne vode s prometnih površin
se vodijo v ponikalnice preko lovilcev olj. Odpadna komunalna
voda se mora preko kanalizacije speljati na čistilno napravo.
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Varstvo zraka
Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih
koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi,
ki urejajo varstvo zraka.
Varstvo pred hrupom
Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08) se območje
OPPN uvršča v II. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju 55 dBA za dan in 45 dBA za
noč, kritične pa 63 dBA za dan in 53 dBA za noč.
Varstvo plodne zemlje
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in
deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini Ivančna Gorica.
Odstranjevanje odpadkov
Na območju urejanja se uredi organizirano zbiranje odpadkov po posameznih odjemnih mestih. Gradbeni odpadki se
odstranjujejo, transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi
predpisi.
18. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot.
(2) Ohranjata se zelena brežina na vzhodni strani območja urejanja in zelena cezura med območjem OPPN in Petrušnjo vasjo, ki je zunaj OPPN, vendar meji nanj.
19. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN je evidentirana nepremična kulturna dediščina Arheološko najdišče Centov hrib.
(2) Po opravljenih raziskavah terena ni ugotovljena prisotnost prazgodovinskih ali antičnih ostankov.
20. člen
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za razmeščanje opreme za gasilce, hidrantno omrežje zagotavlja zadostne količine požarne vode. Medsebojna oddaljenost
med objekti je minimalno 5,00 m, v primeru manjšega razmika
se mora izvesti zid brez odprtin, ali pa se morajo upoštevati drugi ukrepi za preprečitev prenosa požara z objekta na objekt.
(3) Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno
soglasje k projektnim rešitvam.
Obramba in zaščita
(1) Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov
za zaščito pred vojnimi dejstvovanji glede na predpise s tega
področja ni potrebno predvideti.
(2) Pred izdelavo projektne dokumentacije za infrastrukturne objekte je potrebno narediti geološke raziskave terena
glede vpliva odpadnih padavinskih voda (ponikalnice) na stabilnost terena.
Arhitektonske ovire
Na vseh komunikacijah se izvedejo klančine z naklonom
1:13 do 1:15.
VII. NAČRT PARCELACIJE
23. člen
(načrt parcelacije)
Načrt gradbenih parcel in koordinate zakoličbenih točk
gradbenih parcel in objektov so prikazani v grafičnem delu
OPPN.
24. člen
(javno dobro)
Javno dobro predstavljajo vse prometnice.

(varstvo krajinskih značilnosti)
(1) Na območju OPPN se morajo kote objektov in cestišča
prilagajati obstoječi konfiguraciji terena.
(2) Ohranjata se reliefni rob in zelena brežina na vzhodni
strani OPPN.
(3) Znotraj območja OPPN se žive meje in ostala vegetacija zasadi iz avtohtonih rastlinskih vrst.
21. člen
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo)
Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se
deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic
ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
22. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
Potres
Pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za
območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli–
Cancan–Seiberg.
Požar
(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi.
(2) Notranji prometni sistem cest omogoča dostop do
objektov, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
25. člen
(etapnost gradnje)
(1) V prvi fazi se izvede delna ali celotna prometna in
infrastrukturna ureditev območja, vendar kot zaključena funkcionalna celota in dimenzionirana za končno število uporabnikov.
(2) V drugi fazi se izvede katerikoli del OPPN, kot funkcionalna celota po pogojih tega odloka, z izgradnjo ostale infrastrukture po trasah, določenih v tem OPPN, in dimenzioniranih
za končno število uporabnikov.
(3) Na parceli morajo biti zagotovljene najmanj dovozna
cesta (po trasi, predvideni s tem OPPN in upoštevajoč pogoje
tega OPPN glede širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika, vodovod in kanalizacija (upoštevajoč trase in zmogljivosti
po pogojih tega OPPN).
(4) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
(5) Infrastrukturne vode je možno graditi fazno skupaj s
cesto, kot zaključene celote, ki nemoteno napajajo določeno
območje, dimenzionirani pa morajo biti za končno število uporabnikov.
(6) Za gradnjo severozahodnega dela območja OPPN, na
parc. št. 704 in 705, vse k.o. Šentvid, je potrebno izdelati spremembe in dopolnitve tega dokumenta ali nov prostorski akt.
26. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pred gradnjo mora investitor opraviti geološke raziskave terena in upoštevati rezultate le-teh.
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(2) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan
zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.
(3) V primeru rekonstrukcije ali obnove občinske ceste
je investitor oziroma njegov pravni naslednik priključka dolžan
preurediti priključek na novo stanje.
(4) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo,
gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
27. člen

Št.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(začasna namembnost zemljišč)
Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo
tega odloka.
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29. člen
(projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Projektiranje prometne, energetske, komunalne in druge
gospodarske infrastrukture se izvede v skladu z veljavnimi
predpisi na posameznem področju.
30. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine
Ivančna Gorica in Upravni enoti Ivančna Gorica.
31. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane znotraj površine za razvoj objekta(ov), pri tem je potrebno
upoštevati druga določila tega odloka (faktor izrabe, zazidave
ipd.). Objekti so lahko manjši od grafično prikazanih.
(2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo
možno višino objekta, dovoljeni so nižji objekti. Od določene višine objekta lahko odstopajo postavitve dimnikov, anten, oddajnikov ipd. ter v primeru arhitektonskega oblikovnega poudarka,
ki zaseda največ 1/3 površine strehe.
(3) Parcele, namenjene gradnji samostoječih, individualnih objektov je možno združevati, in sicer največ po dve parceli
skupaj. Ob tem se združita tudi površini za razvoj objekta(ov).
(4) Ograjevanje parcel ni obvezno.
(5) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila vhodov v objekt oziroma na parcelo.
(6) Dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo za dve
parceli skupaj.
(7) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija (prilagajanje obstoječi parcelaciji), ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo
objektov in ureditev parcel.
(8) Dovoljeno je odstopanje od parcelacije, določene s
tem odlokom (prilagajanje parcelacije) v primeru izvedbe zemeljskih del pri gradnji prometne infrastrukture (vkopi, nasipi
ipd.).
(9) Pri objektih, ki s celotno fasado sledijo gradbeni liniji,
je dovoljeno odstopanje od gradbene linije objektov za največ
±1,40 m (zunaj ali znotraj gradbene linije), vendar največ v 1/3
dolžine fasade objekta (brez teras ipd.).
(10) Dovoljena so odstopanja od kot pritličij za ±0,50 m,
oziroma se prilagajajo koti izgrajenega cestišča v naravi in od
njega ne smejo biti višje od 0,50 m.
(11) Pri objektih in trasah prometne, komunalno-energetske infrastrukture in sistema zvez je dovoljeno odstopanje od
predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globini polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti in priključkov na gospodarsko
javno infrastrukturo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi
lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve.
(12) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih
vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše
rešitve.
(13) Pri gradnji cest je dovoljeno manjše odstopanje od
poteka ceste v prostoru, prečnega profila in višinskih kot zaradi
lastništva ali terenskih pogojev, ni pa dovoljeno zmanjševanje
predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce, razen v primeru,
ko pride do odstopanja geodetske izmere na terenu od kartografskega prikaza, vendar se mora dimenzioniranje vedno
izvesti na osnovi veljavne prometne zakonodaje.
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(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
32. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2007
Ivančna Gorica, dne 17. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

MEDVODE
4389.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Medvode

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96,
36/00 in 127/06), 26., 66. in 135. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo UPB1 in 56/08), 20. in 73. člena Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) in 25. člena
Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na
15. seji dne 14. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (v nadaljevanju: ustanovitelj) za opravljanje
knjižnične dejavnosti ustanavlja javni zavod Knjižnica Medvode, ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in javnim
zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti
in financiranja javnega zavoda.
2. člen
Javni zavod Knjižnica Medvode (v nadaljevanju: javni
zavod) se ustanovi z izločitvijo dislocirane enote Medvode iz
organizacijske sheme Mestne knjižnice Ljubljana, vpisane v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko
316-02-V01-057653, tako da se ta enota organizira kot samostojen javni zavod.
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Ustanovitelj javnega zavoda je Občina Medvode. O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Občine Medvode.
3. člen
Poslanstvo javnega zavoda je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status javnega zavoda
4. člen
Ime javnega zavoda: Knjižnica Medvode.
Sedež javnega zavoda: Cesta komandanta Staneta 10,
Medvode.
Javni zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanovitelja.
Javni zavod Knjižnica Medvode je splošna knjižnica in s
svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti
na območju Občine Medvode.
V soglasju z ustanoviteljem lahko javni zavod opravlja
knjižnično dejavnost tudi na območju drugih občin, za kar se
sklene posebna pogodba.
5. člen
Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi
in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa zakon in
ta odlok.
Javni zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi
razpolaga.
2. Zastopanje in predstavljanje javnega zavoda

tev.

6. člen
Javni zavod zastopa in predstavlja direktor brez omeji-

Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec
javnega zavoda, v okviru pooblastil, ki mu jih dodeli direktor.
3. Pečat javnega zavoda
7. člen
Javni zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 30 mm, v sredini ima odprto knjigo, na zunanjem obodu je
izpisano Knjižnica Medvode.
Javni zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike,
premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prejšnjega odstavka tega člena.
Število pečatov, pooblastila za uporabo, način varovanja
ipd. se določi z notranjim aktom o organizaciji javnega zavoda.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
8. člen
Dejavnost javnega zavoda šteje kot javna služba, katere
izvajanje je v javnem interesu.
V okviru te dejavnosti javni zavod:
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge
informacijske vire,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
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– informacijsko opismenjuje,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– sodeluje v vse življenjskem izobraževanju,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira prireditve, ki so povezane z njeno dejavnostjo,
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja,
– v soglasju z ustanoviteljico na podlagi pogodbe izvaja
knjižnično dejavnost tudi za druge občine,
– izvaja knjižničarsko dejavnost bibliobusa.
9. člen
Glavna dejavnost javnega zavoda je v skladu z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08, v nadaljevanju: uredba) razvrščena kot 91.011 Dejavnost knjižnic.
Poleg glavne dejavnosti so naloge javnega zavoda, navedene v 8. členu tega odloka, v uredbi razvrščene kot:
18.120
18.130
18.140
18.200
47.990
56.103
56.300
58.110
58.130
58.140
58.190
59.200
62.020
62.090
63.110
63.120
63.990
72.200
73.110
74.100
74.200
77.330
82.190
82.300
85.520
85.600
90.010
90.020
90.040
91.030

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zvoka
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in
tržnic
Slaščičarne in kavarne
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v
najem in zakup
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Varstvo kulturne dediščine.

10. člen
Javni zavod se lahko povezuje v zvezo in druga strokovna
združenja.
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IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
11. člen
Organa javnega zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda.
1. Direktor
12. člen
Direktor, ki opravlja funkcijo poslovodje in funkcijo strokovnega vodje, zastopa, predstavlja in vodi poslovanje javnega
zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela javnega
zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
13. člen
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima 5 let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih delih in
izkaže strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
– predloži program dela ter
– ima opravljen bibliotekarski izpit in obvlada sistem COBISS.
Za direktorja je imenovan lahko tudi tisti, ki ne izpolnjuje
pogojev iz zadnje alinee prejšnjega odstavka, vendar mora
opraviti bibliotekarski izpit in pridobiti znanja iz te alinee najkasneje v dveh letih od imenovanja, sicer mu mandat, po sklepu
sveta zavoda, preneha.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
14. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi izvedenega
postopka javnega razpisa. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Postopek javnega razpisa se izvede v skladu z zakonom
in podzakonskimi akti.
15. člen
Svet zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti
soglasje ustanovitelja in mnenje strokovnih delavcev javnega
zavoda. Strokovni delavci javnega zavoda o mnenju glasujejo
tajno.
Soglasje in mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet zavoda izmed tistih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Če ustanovitelj in strokovni delavci ne dajo soglasja oziroma mnenj v roku 60 dni od prejema zaprosila sveta zavoda, se
šteje, da so bila soglasja oziroma mnenja pozitivna.
Po pridobitvi soglasja in mnenj, svet zavoda imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, predsednik
v imenu sveta zavoda sklene z njim pogodbo o zaposlitvi za
določen čas, za čas trajanja mandata.
16. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih javnega zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje
sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči javnemu zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali
malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastane ali bi
lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti javnega
zavoda,
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– če se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je
javni zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja javnega zavoda, v skladu z zakonom, razreši
svet zavoda na način in po postopku, kot je določen za njegovo
imenovanje.
17. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma, če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan,
svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti izmed strokovnih delavcev javnega zavoda, oziroma izmed kandidatov, ki so se prijavili
na javni razpis, vendar največ za eno leto.
18. člen
Naloge direktorja so:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt, program dela in finančni načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– pripravi letno poročilo,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– sprejema akt o notranji organizaciji dela in akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju delovnega razmerja,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev javnega zavoda,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo javni zavod
ima,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom
in drugimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, šeste, sedme in desete alinee
prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
Strateški načrt iz druge alinee je dokument srednjeročnega
razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa
je njegov letni izvedbeni načrt, katerega del je finančni načrt.
19. člen
Pooblastila direktorja:
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor javni
zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega (letnega izvedbenega) načrta, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih
delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda in
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v
upravljanju ter nakupu nepremičnin, za kar je potrebno soglasje
ustanovitelja.
Za svoje delo odgovarja direktor svetu zavoda in ustanovitelju.
2. Svet zavoda
20. člen
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja javnega zavoda.
Sestavlja ga pet članov, od katerih štiri imenuje ustanovitelj
izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ
in pravnih zadev, enega pa izvolijo delavci javnega zavoda
neposredno na tajnih volitvah, na način in po postopku, ki ga
določa poseben akt javnega zavoda.
21. člen
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in začne teči z
dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko iste osebe ponovno imenovane. Direktor je dolžan obvestiti
ustanovitelja o poteku mandata članom sveta zavoda najmanj
90 dni pred potekom.
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Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo
predsednika in namestnika.
Konstitutivno sejo sveta zavoda, ob ustanovitvi zavoda,
skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov.
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor
javnega zavoda ali župan v imenu ustanovitelja.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve z večino
glasov vseh članov sveta zavoda.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda uredi svet zavoda
s poslovnikom.
22. člen
Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi ter anekse k pogodbi o
zaposlitvi z direktorjem,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k drugi, tretji, šesti, sedmi in deseti alinei
18. člena,
– daje soglasje k cenam javnih storitev,
– odloča o pritožbah uporabnikov storitev,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom.
23. člen
Prenehanje mandata članu sveta zavoda:
Članu sveta zavoda mandat preneha, če umre.
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– ne zastopa interesov ustanovitelja oziroma delavcev,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
24. člen
Za izvajanje dejavnosti, za katero je javni zavod ustanovljen, daje ustanovitelj javnemu zavodu v upravljanje poslovno
stavbo na naslovu Cesta komandanta Staneta 10, Medvode,
parc. št. 330/16, vpisano v vložek št. 50, last Občine Medvode
do celote. Nepremičnina in oprema v njej so del javne infrastrukture na področju kulture.
Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje
s premoženjem je javni zavod odgovoren ustanovitelju.
Upravljanje s premoženjem, ki ga daje ustanovitelj v upravljanje javnemu zavodu za izvajanje dejavnosti, za katero je
ustanovljen, se uredi s posebno pogodbo.
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– s plačili uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih
zakonitih virov.
26. člen
Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni stroški delovanja,
– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,
– programski materialni stroški,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.
Z odlokom o proračunu ustanovitelj določi letno višino
sredstev za izvajanje dejavnosti javnega zavoda na podlagi
programa dela in finančnega načrta, h katerima mora dati
svoje soglasje.
Sredstva za izvajanje javne službe javnega zavoda se
zagotovijo na podlagi pogodbe.
27. člen
Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod nameni za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem
soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog direktorja javnega zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami
in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti iz 8. člena tega odloka.
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
29. člen
Javni zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Premoženje, s katerim javni zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja javni zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju
ustanovitelja.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
JAVNEGA ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE
IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE
SREDSTEV ZA DELO

30. člen
Za obveznosti javnega zavoda subsidiarno odgovarja
ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje javnega zavoda.
Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev javnega zavoda le,
če javni zavod dokaže in ustanovitelj ugotovi, da je primanjkljaj
nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in sprejetem
letnem programu financira.
Tako ugotovljen primanjkljaj krije ustanovitelj na osnovi
analize letnega poročila javnega zavoda za leto, ko je primanjkljaj nastal. Sredstva za ta namen pa zagotovi z rebalansom
proračuna v tekočem letu ali v proračunu za naslednje leto.

25. člen
Sredstva za delo javnega zavoda so, poleg premoženja
ustanovitelja iz prejšnjega člena tega odloka, še sredstva, ki jih
javni zavod pridobi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,

31. člen
Občinski svet kot izvrševalec pravic in obveznosti ustanovitelja:
– na predlog sveta zavoda sprejema statusne spremembe, spremembe in razširitve dejavnosti, imena in sedeža javnega zavoda,
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– na predlog sveta zavoda odloča o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju ter nakupu nepremičnin,
– imenuje člane sveta zavoda,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje soglasje k načinu kritja primanjkljaja javnega zavoda,
– izvršuje druge pravice in obveznosti v skladu s predpisi.
32. člen
Župan v imenu Občinskega sveta:
– daje soglasje k pogodbi o zaposlitvi direktorja javnega
zavoda,
– daje soglasje k izplačilu dela plače direktorja za delovno
uspešnost,
– daje soglasje k pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– ugotavlja skladnost programov dela, finančnih načrtov
in razvojnih načrtov z načrti ustanovitelja,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi
in finančnimi načrti.
33. člen
Javni zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o
svojem poslovanju in posredovati druge podatke, ki so potrebni
za spremljanje poslovanja, izvajanje dejavnosti, za izvrševanje
ustanoviteljske funkcije in za statistične namene.
Javni zavod vsako leto pripravi program dela, finančni
načrt, letni program investicij in upravljanja s premoženjem
za prihodnje koledarsko leto in jih posreduje ustanovitelju do
31. oktobra tekočega leta. Javni zavod je dolžan do 10. marca
tekočega leta ustanovitelju predložiti tudi finančno in vsebinsko
poročilo za preteklo koledarsko leto.
IX. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA
34. člen
Javni zavod ima splošne akte, temelječe na zakonu in tem
odloku, s katerimi se urejajo podrobnejša vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega zavoda.
Splošne akte sprejme direktor, nanje pa da soglasje svet
zavoda oziroma ustanovitelj, v skladu z razmejitvijo pristojnosti
po tem odloku.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Ne glede na določbo 14. člena tega odloka župan 30 dni
po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije brez
javnega razpisa imenuje vršilca dolžnosti direktorja za čas do
sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja javnega zavoda, vendar največ za eno leto, ter za to obdobje sklene z njim pogodbo
o zaposlitvi v javnem zavodu.
Vršilec dolžnosti direktorja po tem členu je dolžan, poleg
nalog, za katere je pristojen po zakonu in tem odloku, v roku šestih mesecev opraviti vse potrebno, da se javni zavod registrira
in vpiše v razvid knjižnic, ki ga vodi Narodna in univerzitetna
knjižnica, uskladi organizacija dela ter oblikujejo organi v skladu s tem odlokom, opravi vsa dejanja potrebna za vpis v sodni
register in za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja skliče tudi konstitutivno sejo
sveta zavoda ter do konstituiranja sveta zavoda izdaja začasne
splošne in druge akte zavoda, ki so nujni za nemoteno izvajanje
dejavnosti zavoda.
36. člen
Z dnem vpisa zavoda v sodni register se enota Medvode
izloči iz organizacijske sheme Mestne knjižnice Ljubljana. Javni
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zavod Knjižnica Medvode prevzame vse nepremičnine, opremo, knjižnično in drugo premoženje, s katerim je do ustanovitve
javnega zavoda po tem odloku upravljala Mestna knjižnica Ljubljana. Direktor Mestne knjižnice Ljubljana in vršilec dolžnosti
direktorja javnega zavoda pripravita popis premoženja in skleneta dogovor, ki ga potrdi župan v imenu ustanovitelja.
37. člen
Javni zavod Knjižnica Medvode s 1. 1. 2009 prevzame v
delovno razmerje sedem delavcev Mestne knjižnice Ljubljana,
ki so na dan sprejema tega odloka v enoti Medvode opravljali
knjižnično dejavnost. Direktor Mestne knjižnice Ljubljana in
vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Knjižnica Medvode
v prehodnem obdobju, dokler se dokončno ne oblikuje javni
zavod Knjižnica Medvode, zagotovita in dogovorita opravljanje
vseh nalog, potrebnih za nemoteno delovanje knjižnice.
38. člen
Pogodba o sofinanciranju za leto 2008, sklenjena med
Občino Medvode in Mestno knjižnico Ljubljana, ostane v veljavi
nespremenjena.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 612-1/07-15
Medvode, dne 14. oktobra 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

4390.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski
center Medvode

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96,
31/00 in 36/00) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 15. seji dne 14. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda
Mladinski center Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Medvode (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja Javni zavod Mladinski center Medvode
(v nadaljevanju: zavod) za izvajanje programov ter interesnih
dejavnosti za mlade in druge uporabnike na območju Občine
Medvode, ki so v javnem interesu.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občinski svet
Občine Medvode.
2. člen
S tem odlokom ustanoviteljica ureja status zavoda ter
temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina
financiranja.
3. člen
Namen ustanovitve in poslanstvo zavoda je celostna
podpora pri oblikovanju identitete mladih. Zavod vzpostavlja
avtonomni mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z
namenom, da omogoča negovanje kulturnih, socialnih in drugih
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stikov med mladimi, vzpodbuja družbeno integracijo, aktivno
participacijo in družbeno odgovornost mladih.
Vzpodbuja prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje
mladih, zagotavlja informiranost mladih, organizira in izvaja
različne interesne dejavnosti, s katerimi se mladim zagotavljajo
dobrine na različnih področjih kulturne in umetniške ustvarjalnosti, mentorska pomoč mladim in promoviranje njihovih
dosežkov.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Zavod posluje pod imenom: Javni zavod Mladinski center
Medvode.
Skrajšano ime zavoda je: MC Medvode.
Sedež zavoda je v Medvodah, Cesta ob Sori 13.
5. člen
Zavod je pravna oseba v skladu z zakonom, ki ureja statusno pravno ureditev in položaj zavodov.
Pravno sposobnost pridobi zavod z vpisom v sodni register.
6. člen
Zavod ima pečat pravokotne oblike dimenzij 50x15 mm in
vključuje besedilo: »MC Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode.
7. člen
Zavod predstavlja in zastopa direktor brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec
zavoda, v okviru pooblastil, ki mu jih dodeli direktor.
8. člen
Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
III. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Zavod v okviru javne službe opravlja zlasti naslednje
naloge:
– nudi vsestransko podporo mladim pri uresničevanju
njihovih zamisli, projektov in pobud;
– izvaja preventivne in socialno varstvene programe in
storitve za mlade;
– posebno pozornost namenja podpori mladim s posebnimi potrebami, še posebej socialno in drugače prikrajšanim ter
izjemno umetniško nadarjenim;
– organizira in izvaja programe, prireditve ter dejavnosti
z mladimi in za mlade na naslednjih področjih: likovnem, multimedijskem, intermedijskem, glasbenem, gledališkem, video,
net:art,literarnem, filmskem, fotografskem ter računalniškem
področju;
– organizira ustvarjalne delavnice, gledališke in druge
predstave, koncerte, razstave in druge predstavitve kulturno
umetniške produkcije;
– organizira in izvaja izobraževanja ter različne oblike
svetovanja;
– zbira in posreduje informacije za mlade;
– mladim omogoča brezplačen dostop do interneta;
– organizira in izvaja počitniške dejavnosti;
– organizira in izvaja prireditve širšega pomena in pridobiva sredstva zanje.
Zavod lahko izvaja tudi aktivnosti na področjih športa,
mobilnosti mladih, na področju mladinskega turizma, medgeneracijskega povezovanja ter na drugih področjih.
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10. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v
skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
18.200
47.990
56.102
56.103
56.300
58.110
58.130
58.140
58.190
59.110
59.120
59.130
59.140
59.200
63.990
77.220
77.290
82.190
82.300
85.520
85.600
88.999
90.010
90.020
90.040
93.190
93.299
94.999

razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
okrepčevalnice in podobni obrati
slaščičarne in kavarne
strežba pijač
izdajanje knjig
izdajanje časopisov
izdajanje revij in druge periodike
drugo založništvo
produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
distribucija filmov, video filmov
kinematografska dejavnost
snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
drugo informiranje
dajanje videokaset in plošč v najem
dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
zakup
fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
organiziranje razstav, sejmov, srečanj
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti
pomožne dejavnosti za izobraževanje
drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
nastanitve
umetniško uprizarjanje
spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
obratovanje objektov za kulturne prireditve
druge športne dejavnosti
drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij.

11. člen
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljico dejavnosti razširi
ali spremeni.
12. člen
Zavod se lahko povezuje v zveze in druga strokovna
združenja.
IV. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organa zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– programski svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način imenovanja se določi s statutom zavoda.
1. Svet zavoda
14. člen
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– en predstavnik delavcev zavoda,

Uradni list Republike Slovenije
– en predstavnik zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, na način in po postopku, ki ga določa
statut ali drug akt zavoda. Če je poleg direktorja zaposlen samo
en delavec, je ta član sveta zavoda.
Predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov
imenuje župan izmed prijavljenih na javni poziv zainteresirani
javnosti in uporabnikov k sodelovanju v svetu zavoda.
15. člen
Mandat članov sveta zavoda traja 5 let. Mandat začne
teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata
so lahko člani ponovno imenovani.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov sveta zavoda.
16. člen
Svet zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela, upravljanje in poslovanje zavoda;
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni in finančni načrt zavoda;
– sprejema poslovno poročilo zavoda;
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda po predhodnem
soglasju ustanoviteljice;
– sprejema akt o notranji organizaciji dela;
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju župana;
– imenuje in razrešuje člane programskega sveta;
– sprejema cene storitev zavoda;
– daje soglasje k načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter odloča o razporeditvi presežkov
prihodkov nad odhodki, pridobljenimi iz naslova pridobitne dejavnosti zavoda;
– daje direktorju in ustanoviteljici pobude in predloge s
področij dela zavoda;
– opravlja druge, z zakoni in akti zavoda določene naloge.
2. Direktor
17. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki opravlja zlasti
naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa zavod;
– odgovarja za zakonitost dela zavoda;
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja programe dela in programe razvoja zavoda ter
finančne načrte in poslovna poročila zavoda;
– pripravlja sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki jih sprejema sveta zavoda;
– izvršuje odločitve sveta zavoda.
Pristojnosti direktorja so podrobneje opredeljene v statutu
zavoda.
18. člen
Direktor zastopa zavod v pravnem prometu neomejeno in
je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega letnega
načrta, razen:
– pogodb o investicijah;
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v
upravljanju ali zakupu ter nakupu nepremičnin, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja.
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19. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem
ustanoviteljice.
Mandat direktorja traja pet let in je lahko ista oseba po
preteku te dobe ponovno imenovana.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo s področja družbenih ali
humanističnih ved;
– ima pet let delovnih izkušenj na podobnih delih in izkaže
strokovno poznavanje področja dela zavoda;
– izpolnjuje druge zahteve, ki jih določa statut zavoda in
zakon.
Kandidat za direktorja mora k prijavi na javni razpis priložiti program razvoja zavoda za obdobje petih let.
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda
v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje
redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa
se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov
ni bil izbran.
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja za čas do
imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
3. Programski svet
20. člen
Programski svet je strokovni organ, ki ga imenuje svet
zavoda. Programski svet obravnava strokovna vprašanja delovanja zavoda ter daje mnenja, predloge in pobude ter sprejema
odločitve v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda.
Sestavo, način delovanja in pristojnosti ter naloge programskega sveta natančneje opredeljuje statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
21. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda ter sredstva za
izvajanje nalog javne službe zavoda, opredeljene v 9. členu
tega odloka, zagotavlja ustanoviteljica.
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu ustrezne prostore.
22. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti
iz proračuna Občine Medvode, iz državnega proračuna za
sofinanciranje programov, ki jih na osnovi javnih razpisov ali
na drugih osnovah vzpodbuja država, iz evropskih razpisov, s
prodajo blaga in storitev na trgu ter z donacijami, sponzorskimi
sredstvi, darili in iz drugih zakonitih virov.
23. člen
Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva zavod
iz proračuna ustanoviteljice na osnovi letnega programa dela
in finančnega načrta. Osnova za izračun sredstev za izvajanje
javne službe so:
– splošni stroški delovanja,
– stroški za plačilo vseh oblik dela,
– programski materialni stroški,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.
24. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z
opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod nameni za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme, v druge namene pa le s soglasjem
ustanoviteljice.
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O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanoviteljica na predlog direktorja in po predhodnem mnenju
sveta zavoda.
VI. PREMOŽENJE ZAVODA
25. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljice.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, vendar lahko
vstopa v pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega premoženja ali obremenitev premoženja ustanoviteljice
s stvarnimi ali drugimi bremeni, samo s predhodnim soglasjem
ustanoviteljice.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
26. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi razpolaga.
27. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s
sredstvi, namenjenimi za njegovo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljice.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJICE ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE
IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA
28. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz
proračuna ustanoviteljice za delovanje zavoda.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
29. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
Občinski svet:
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda,
skladno z letnim finančnim načrtom zavoda;
– odloča o statusnih spremembah ter o spremembah ali
širitvah dejavnosti zavoda;
– daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda in imenuje
svoje predstavnike v svet zavoda.
Občinska uprava v imenu občinskega sveta:
– daje soglasje k statutu zavoda, aktu o organizaciji dela, kadrovskem načrtu, letnem programu in finančnem načrtu zavoda;
– daje soglasje k spremembi imena in sedeža zavoda;
– daje soglasje k podpisu pogodb o investicijah ter pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima zavod v
upravljanju ali zakupu ter nakupu nepremičnin;
– spremlja skladnost porabe sredstev z nameni, za katera
so bila sredstva zagotovljena;
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s potrebami
ter plani in programi občine;
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter
opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom občine
ter drugimi predpisi.
30. člen
Zavod je v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– pripraviti letni program dela in finančni načrt;
– zagotavljati namensko in racionalno porabo sredstev
ustanoviteljice, ki jih ima v upravljanju in drugih sredstev;
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– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje delovanja zavoda, za izvajanje njene
pristojnosti ter za načrtovanje delovanja zavoda;
– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi večkrat,
poročati o izvajanju letnega programa, o rezultatih poslovanja
zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o
drugih zadevah, na zahtevo ustanoviteljice;
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
31. člen
Zavod ureja vprašanja v zvezi z organizacijo in delovanjem s statutom in drugimi splošnimi akti.
Statut zavoda sprejme svet zavoda, ostale splošne akte
pa svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti med svetom
zavoda in direktorjem se določi v statutu zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Ne glede na določbo 19. člena tega odloka župan 30 dni
po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije brez
javnega razpisa imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda za
čas do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja zavoda, vendar
največ za eno leto, ter za to obdobje sklene z njim pogodbo o
opravljanju del in nalog v zavodu.
Vršilec dolžnosti direktorja opravi vsa dejanja, potrebna za
vpis v sodni register in za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja skliče tudi konstitutivno sejo
sveta zavoda ter do konstituiranja sveta zavoda izdaja začasne
splošne in druge akte zavoda, ki so nujni za začetek dela in
nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda.
33. člen
Statut sprejme svet zavoda v roku šestdeset dni po konstitutivni seji sveta zavoda.
Do sprejema statuta zavoda se neposredno uporabljajo
določbe zakonov in tega odloka.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-19/08
Medvode, dne 14. oktobra 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

4391.

Odlok o spremembah Odloka o prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana mesta in
občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Medvode in srednjeročnega
družbenega plana Občine Ljubljana Šiška
za obdobje 1986–1990, za območje Občine
Medvode

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Medvode na 15. seji dne 14. 10. 2008
sprejel
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ODLOK
o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane
za obdobje 1986–2000 za območje Občine
Medvode in srednjeročnega družbenega plana
Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990,
za območje Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se sprejmeta tehnična popravka grafičnega dela odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine
Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine
Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91,
71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01,
91/01, 132/04, 56/06, 48/08), za območje Občine Medvode (v
nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Medvode), in sicer tako:
– da se v dolgoročnem planu Občine Medvode v točki 8.
»Kartografski del dolgoročnega plana« v kartografski dokumentaciji k planu list Škofja Loka 20 v merilu 1:5000 izbriše del
rezervata že zgrajenega dela lokalne ceste Svetje–Senica;
– da se v dolgoročnem planu Občine Medvode v točki 8.
»Kartografski del dolgoročnega plana« kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000 spremeni, tako da se tehnični
popravek grafičnega dela vnese v lista Škofja Loka 20 in
Ljubljana S 11.
List
Škofja Loka 20
in Ljubljana S 11

Nova oznaka
MS 9/2-1 (OPPN)

2. člen
Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode in na
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-15/08-2
Medvode, dne 14. oktobra 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

4392.

Odlok o spremembah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto 9
Medvode

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Medvode na 15. seji dne 14. 10. 2008
sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto 9 Medvode
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list
RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/06 in 56/06) se v
13.a členu črta sedmi odstavek.
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2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-15/08-3
Medvode, dne 14. oktobra 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

METLIKA
4393.

Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne
kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki
za kurilno sezono 2008/2009

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) in 5. člena Odloka o ogrevanju soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča
v Metliki (Uradni list RS, št. 96/00) je Občinski svet Občine
Metlika na 15. redni seji dne 22. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice
v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno
sezono 2008/2009
1. člen
Planirani stroški ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice
v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2008/2009
znašajo 131.816,26 EUR in vsebujejo variabilni del stroškov
(poraba kurilnega olja v znesku 108.628,65 EUR) in fiksni del
stroškov (električna energija, vodarina, dimnikarske storitve,
servisi, redno vzdrževanje, izvajanje ogrevanja, stroški poslovanja in amortizacija oziroma investicijsko vzdrževanje v
skupnem znesku 23.187,61 EUR).
Mesečni obračun ogrevanja se izvaja samo v času ogrevanja, predvidoma od 15. 10. 2008 do 15. 5. 2009, in sicer v
dveh delih:
– variabilni del – po dejanski porabi kurilnega olja in odčitkih porabe MWh na kalorimetrih v kotlovnici in podpostajah,
– fiksni del – strošek se obračuna vsem lastnikom oziroma uporabnikom stanovanj in poslovnih prostorov po m2
ogrevalne površine in znaša 0,246 EUR/m2 za mesece oktober,
november, december, januar, februar, marec in april.
V stroških ni upoštevan DDV v višini 20%.
Po končani kurilni sezoni se opravi obračun na fiksnem
delu po dejanskih stroških (od 1. 7. 2008 do 31. 6. 2009), katerega stanje se prenaša v naslednjo kurilno sezono.
2. člen
Mesečni obračuni ogrevanja se izvajajo preko pogodbenega izvajalca ogrevanja Terca d.o.o. Šentrupert, in sicer za
pretekli mesec.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja za kurilno sezono
2008/2009.
Št. 3521-3/2006-1
Metlika, dne 22. oktobra 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.
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4394.

Odlok o koncesiji za graditev obstoječih
žičniških naprav na smučišču Izver Sodražica

Na podlagi 27. in 76. člena Zakona o žičniških napravah
za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03 – v nadaljevanju
ZŽNPO) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS,
št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na
11. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel

ODLOK
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav na smučišču Izver Sodražica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije za graditev žičniških naprav za prevoz ljudi (v nadaljevanju: koncesija)
na smučišču Izver Sodražica, za katere je ob uveljavitvi ZŽNPO
upravljavec imel veljavno obratovalno dovoljenje.
Posamezne žičniške naprave, ki so predmet koncesije
po tem odloku, so določene v prilogi tega odloka, ki je njen
sestavni del.
Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
II. PODELITEV KONCESIJE
2. člen
Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija se podeli na osnovi vloge iz tretjega odstavka
76. člena ZŽNPO upravljavcu žičniških naprav z upravno odločbo, ki jo izda pristojni organ Občine Sodražica.
Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v
roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
3. člen
Vloga za pridobitev koncesije mora obsegati naslednje
podatke:
– navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo zastopnika oziroma pooblaščenca,
– firmo oziroma naziv vlagatelja ter njegov sedež oziroma
prebivališče,
– navedbo lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene
zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprava za
zasneževanje ...),
– druge podatke o utemeljenosti žičniške naprave.
4. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora veljavno registracijo za opravljanje žičniške
dejavnosti,
– poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacijskega postopka,
– imeti mora strokovno usposobljene kadre in zadostne
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
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III. POGOJI KONCESIJE
5. člen
Koncesija se za žičniško napravo podeli za 20 let, z možnostjo podaljšanja, vendar največ za polovico časa predmetne
koncesije, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno
obratovala v času podaljšanja koncesije.
Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda občina
na zahtevo koncesionarja. Predlog za podaljšanje koncesijske
pogodbe mora predložiti koncesionar najmanj šest mesecev
pred potekom podeljene koncesije.
Koncesija se podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski
pogodbi.
6. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za žičniško napravo iz priloge tega odloka podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
7. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem občinskega sveta.
8. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.
9. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe.
10. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo z odločbo:
– če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na varnost
obratovanja,
– če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave, pa se koncesionar in koncedent ne dogovorita
drugače.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o
odvzemu koncesije.
11. člen
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja
odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne
dogovorita drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške
naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 34600-1/2004
Sodražica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Uradni
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Priloga

– Številka
in
datum
obratovalnega
dovoljenja:
3761-2/2008/3-0006109, z dne 4. 2. 2008; z veljavnostjo
4. 1. 2010,
– Rok trajanja koncesije (koncesijska doba): 20 let.

ŽIČNIŠKA NAPRAVA, KI JE PREDMET TEGA ODLOKA

1. Žičniška naprava: Vlečnica »Pri smreki«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na parcelah št. 1458, 1455/2, 1455/5,
4395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Sodražica za leto 2008
1455/1, 1455/3, 2527/30, 1453, 1454, vse k.o. Sodražica.
Na podlagi 40. þlena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001,
Spodnja postaja žičniške naprave leži na višinski koti
110/02)
89.kotiþlena
(Ur.člena
l. RS,
št. o44/99,
80/00 (Uradni
in
Na podlagi 40.
Zakona
javnih financah
53730/2002
m, zgornjain
postaja
pa na ter
višinski
625 m.Statuta Obþine Sodražica
list
RS,
št.
79/99,
124/00,
79/01,
30/02
in
110/02)
ter
89.
člena
12/06)
je
Obþinski
svet
Obþine
Sodražica
na
svoji
11.
redni
seji
dne
16.
10.
2008
sprejel
b) Značilnosti žičniške naprave
Statuta
Občine
Sodražica
(Uradni
list
RS,
št.
44/99,
80/00
in
naslednji
Žičniška naprava je namenjena prevozu ljudi in ima na12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 11. redni seji dne
slednje značilnosti:
16. 10. 2008 sprejel
– Vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica,
– Število postaj: 2 (1x vstopna, 1x izstopna),
ODLOK
ODLOK
– Vodilo: jeklena vrv,
o
spremembah
in dopolnitvah
Odloka
O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAýUNU
OBýINE
– Dolžina
proge: 364 m,
o
proračunu
Občine
Sodražica
za
leto 2008
– Število sider: 28,
SODRAŽICA ZA LETO 2008
– Pogon: elektromotor,
1. člen
– Višinska razlika: 88 m,
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2008 (Ura– Zmogljivost: 600 oseb/h,
dni list RS, št. 13/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
1.
þlen

V Odloku o proraþunu Obþine Sodražica za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 13/2008 ) se 2. þlen
spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Splošni del proraþuna na ravni podskupin kontov se doloþa v naslednjih zneskih:

Priloga

1

Obþina Sodražica

Rebalans proraþuna za leto 2008

Obþina Sodražica

Rebalans proraþuna za leto 2008

Obþina Sodražica

Rebalans proraþuna za leto 2008

Obþina Sodražica

Rebalans proraþuna za leto 2008

Obþina Sodražica

Rebalans proraþuna za leto 2008

Stran

13690 /

Št.

103 / 30. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije

2

Splošni del obþinskega proraþuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po podroþjih
proraþunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinanþnih

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del,
sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov
in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«

103 / 30. 10. 2008 /

Št. 410-4/2007(220)
Šentjur, dne 21. oktobra 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

Št. 410/15-2008
Sodražica, dne 16. oktobra 2008

4397.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šentjur za leto 2006

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 124. člena
Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02,
84/06, 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 15. redni seji
dne 21. oktobra 2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Šentjur za leto 2006
1. člen
Občinski svet Občine Šentjur sprejme zaključni račun
proračuna Občine Šentjur za leto 2006 z naslednjimi postavkami v 000 SIT:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:
1. skupni prihodki

3.168.378

2. skupni odhodki

3.262.324

3. proračunski primanjkljaj oziroma presežek

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Šentjur za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, račun finančnih terjatev
in naložb ter račun financiranja so bili realizirani v naslednji
višini:
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
za leto 2007
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

–93.947

B. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
4. prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev

16.582

5. dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev

13.400

v EUR
realizacija
2007

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

16.238.546

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.599.725

DAVČNI PRIHODKI

9.657.626

700 Davki na dohodek in dobiček

8.622.144

703 Davki na premoženje

577.626

704 Domači davki na blago in storitve

457.856

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

6. prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šentjur za leto 2007

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 124. člena
Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02,
84/06, 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 15. redni seji
dne 21. oktobra 2008 sprejel

ŠENTJUR
4396.

13691

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

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenija, uporablja pa se za proračunsko leto
2008.

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Stran

3.182

1.942.099
548.091

711 Takse in pristojbine

26.850

712 Denarne kazni

11.831

59.578

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

21.581

93.947

714 Drugi nedavčni prihodki

C. Izkaz računa financiranja:
7. zadolževanje

41.960

8. odplačila dolga

10.773

9. zmanjšanje sredstev na računih
10. neto financiranje

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.

72

1.333.746

KAPITALSKI PRIHODKI

998.355

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

552.308

Stran

13692 /

Št.

103 / 30. 10. 2008
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721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolg. sred.
73

PREJETE DONACIJE

753 Prejeta vračila danih posojil
subjektom vključenim v EZR
446.047
9.677

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

78

9.677
3.619.130

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.439.063

11.659

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

11.659

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

624.271

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

116.497

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

2.217.942
69.896

893.201
1.513.853

414 Tekoči transferi v tujino
42

43

III.

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.083.332

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.083.332

INVESTICIJSKI TANSFERI

1.718.757

430 Investicijski transferi

1.718.757

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

–1.754.859

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

751 Prodaja kapitalskih deležev

1.409.598

1.409.598

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

310.657

55

ODPLAČILO DOLGA
310.657

550 Odplačilo domačega dolga
IX.

X.

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

–635.989

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

1.754.859

3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2007 je prikazan
v splošnem in posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del
tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-67/2008(220)
Šentjur, dne 21. oktobra 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

19.929

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

19.929

500 Domače zadolževanje

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
ali presežek)
B.

0

443 Poveč. nam. prem. v javnih sklad.
in drugih prav. oseb. JP

26.760
2.522.816

POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

206.080
4.956.630

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

17.993.405
3.234.686

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

440 Dana posojila

1.180.067

PREJETA SREDSTVA IZ EU

II.

41

44

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

V.

19.929

0

4398.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur
za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, v nadaljevanju ZJF), 10. in 10.a do 10.g člena Zakona o financiranju
občin, ZFO-1, (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), Pravilnika

Uradni list Republike Slovenije

Št.

o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 52/07) in
113. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99,
1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na
15. redni seji dne 21. oktobra 2008 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna
Občine Šentjur za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2008 (Urad
ni list RS, št. 41/07, 56/07, 119/07 in 46/08) se spremeni
2. člen, tako da glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV za leto 2008
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

13.083.800,45

DAVČNI PRIHODKI

10.152.754,23
9.024.381,00

703 Davki na premoženje

633.250,00

704 Domači davki na blago in storitve

495.123,23

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

72

401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

137.623,00

402 Izdatki za blago in storitve

3.099.440,34

403 Plačila domačih obresti

212.994,09

409 Rezerve

274.000,00

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

1.019.619,93

413 Drugi tekoči domači transferi

1.057.192,25

414 Tekoči transferi v tujino
42

III.

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.765.609,67

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

8.765.609,67

INVESTICIJSKI TANSFERI

1.209.376,89

430 Investicijski transferi

1.209.376,89

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

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

730 Prejete donacije iz domačih virov

28.053,43

731 Prejete donacije za odpravo
naravnih nesreč
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

75

260.000,00

28.053,43

V.

44

0,00
3.244.082,70
597.762,10

–1.405.088,77

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
ali presežek)

IV.

PREJETE DONACIJE

46.658,00
2.909.909,16

8.553,25

1.487.750,00

5.033.379,34

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

1.747.750,00

4.505.709,45
781.652,02

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

KAPITALSKI PRIHODKI

19.514.075,35

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

B.

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

74

TEKOČI ODHODKI

4.500,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

5.300,00

712 Denarne kazni

2.317.971,63

2.646.320,60

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

40

17.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

13693

5.300,00

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.931.046,22
583.021,34

Stran

PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE

II.

43

706 Drugi davki
71

78

Rebalans
2008
18.108.986,56

700 Davki na dohodek in dobiček

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz Sredstev EU

41

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

103 / 30. 10. 2008 /

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

17.631,57

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

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

0,00

POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

VI.

17.631,57

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

0,00

17.631,57

Stran

13694 /

Št.

103 / 30. 10. 2008

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

Uradni list Republike Slovenije

1.500.000,00

500 Domače zadolževanje

1.500.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

112.542,80

55

IX.

X.

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

112.542,80

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

0

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

1.405.088,77

Področja proračunske porabe so v nadaljevanju razdeljena po funkcionalni in programski klasifikaciji na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Šentjur.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena Odloka o proračunu
Občine Šentjur za leto 2008 in glasi: »Proračunska rezerva se
v letu 2008 oblikuje v višini 274.000,00 evrov.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2008 se
spremeni 10. člen, tako da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za poračun leta 2008 lahko zadolži
za izvrševanje občinskega proračuna za investicijo Čistilna
naprava s kolektorji v višini 500.000,00 evrov in za investicije,
predvidene v občinskem proračunu in Načrtu razvojnih programov, ki so sofinancirane iz proračuna Evropske unije do višine
odobrenih sredstev vendar ne več kot 1.000.000,00 evrov za
obdobje do prejema teh sredstev.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu Štore I
1. člen
Spremeni se 9. člen Odloka o zazidalnem načrtu Štore I
(Uradni list RS, št. 43/97) tako, da:
– se za besedilom »in višinskih gabaritov« doda besedilo
»spremembe mikrolokacij objektov in združevanje ter razdruževanje objektov«;
– doda drugi odstavek z besedilom »Vse tolerance se
lahko izvajajo le na podlagi predhodnega mnenja občinske
strokovne službe«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 350-0002/2008-1
Štore, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

4400.

Sklep o določitvi zneska takse na
onesnaževanje voda

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07) in 1. člena Odloka o taksi na
onesnaževanje vode (Uradni list RS, št. 52/98) je Občinski svet
Občine Štore na 10. redni seji dne 21. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi zneska takse na onesnaževanje voda
1. člen
Spremeni se vrednost takse na onesnaževanje voda, tako
da znaša 0,35468 EUR/m3 porabljene vode.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 426-0037/2008-2
Štore, dne 23. oktobra 2008

Št. 007-18/2007(220)
Šentjur, dne 21. oktobra 2008

Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

TIŠINA
ŠTORE
4399.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Štore I

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Štore
(Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet
Občine Štore na 10. redni seji dne 21. 10. 2008 sprejel

4401.

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Tišina
za leto 2008

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B),
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2)
in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07)
je Občinski svet Občine Tišina na 13. seji dne 24. 10. 2008
sprejel
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Št.

ODLOK
o rebalansu II proračuna Občine Tišina
za leto 2008

413 Drugi tekoči domači transferi

I.
70

3.223.206

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.546.569

DAVČNI PRIHODKI

2.212.546

700 Davki na dohodek in dobiček

1.960.857

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

72

74

81.379
170.310
334.023

714 Drugi nedavčni prihodki

151.299

KAPITALSKI PRIHODKI

32.653

0
1.112.894

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.112.894

INVESTICIJSKI TRANSFERI

III.

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

33.456

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

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

9.326

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

9.326

75

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.

44

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

3.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

3.000

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

1.099
0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

642.886

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

259.662

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

383.224

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.189.750

40

TEKOČI ODHODKI

1.055.046

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

297.256

555.277

403 Plačila domačih obresti

11.780
90.142

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

917.065
11.785
563.440

0
3.000

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

6.326

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

60.504

55

ODPLAČILA DOLGA

60.504

550 Odplačila domačega dolga

60.504

IX.

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

–20.722

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–60.504

47.830

409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI

VI.

0
8.726

721 Prihodki od prodaje zalog

32.653

600

752 Kupnine iz naslova privatizacije

440 Dana posojila

730 Prejete donacije iz domačih virov

104.745

85.785

0

II.

41

414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

PREJETE DONACIJE

255.249

18.960

1.800
200

86.591

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

56.579

124.144

13695

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

0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

43

Znesek v
eurih

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

703 Davki na premoženje

71

42

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto

Stran

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 33/08) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.

103 / 30. 10. 2008 /

X.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2007
9009 Splošni sklad za drugo

20.722
«

Stran

13696 /

Št.
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2. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 33/08) se v 5. členu v prvem odstavku za drugo
alinejo dodata tretja in četrta alineja:
»3. Prihodki iz naslova vračil sredstev (samoprispevka
krajevnih skupnosti) za vlaganja v javna telekomunikacijska
omrežja.
4. Prihodki od prispevkov občanov za mrliško vežico Sodišinci, ki se uporabljajo za sofinanciranje izgradnje mrliške
vežice v Sodišincih.«
Prejšnja 3. točka postane 5. točka.
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 33/08) se prvi odstavek 9. člena spremeni, tako da glasi:
»V letu 2008 se oblikuje proračunska rezerva v višini
30.505 EUR.«
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0020/2008
Tišina, dne 27. oktobra 2008
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

VLADA
4402.

Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih
cestah in cestnini

Na podlagi 11.a člena Zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 57/08
– ZLDUVCCP) in tretjega odstavka 3. člena Zakona o cestnini
za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
(Uradni list RS, št. 69/08), izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o cestninskih cestah
in cestnini
1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS,
št. 62/08, 64/08, 70/08 in 78/08) se v prilogi 1 zadnja vrstica
tabele spremeni tako, da se glasi:

»
Cestninska cesta

A5 Maribor (Dragučova) – Lenart –
Sv. Jurij ob Ščavnici – Vučja vas
– Murska Sobota – Lendava (Pince)

Odsek ceste
Maribor (Dragučova) – Lenart
– Sv. Jurij ob Ščavnici – Vučja vas
– Murska Sobota – Lendava (Pince)
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 00721-19/2008/5
Ljubljana, dne 30. oktobra 2008
EVA 2008-2411-0075
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Prevozna
razdalja v km

Cestninska
postaja

Cestninski
sistem

78,4

Dragotinci

Odprt
«
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Št.

4403.
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MINISTRSTVA
Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku
vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne
liste

Na podlagi 4.a člena, šestega odstavka 12. člena, osmega odstavka 19. člena, petega odstavka 39. člena, sedmega odstavka 43. člena, četrtega odstavka 51. člena, drugega
odstavka 53. člena, sedmega odstavka 54. člena, četrtega
odstavka 55. člena in šestega odstavka 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte
v sortno listo in o vodenju sortne liste
1. člen
V Pravilniku o postopku vpisa sorte v sortno listo in o
vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 102/05, 64/06, 66/07 in
90/07) se v 1. členu peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Direktivo Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra
2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta
2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum
pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 11),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2008/83/ES z dne
13. avgusta 2008 o spremembi Direktive 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktive Sveta
2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum
pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort zelenjadnic (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 55), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/91/ES);«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra 2008.
Št. 007-341/2008
Ljubljana, dne 24. oktobra 2008
EVA 2008-2311-0149
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4404.

Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS,
št. 69/08), 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., ter 6. člena Poslovnika uprave Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 14. oktobra 2008 sprejela

CENIK
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
Cenik cestnine določa cestnino za vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg.
Cestnina je določena za posamezne odseke cestninskih
cest ter za posamezen cestninski razred.
V ceniku cestnine je prvi cestninski razred skrajšano
označen z R3 in drugi cestninski razred z R4.
Cestnina vključuje 20-odstotni davek na dodano vrednost.

Stran

13697

Stran
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II.
Višina cestnine znaša za posamezen odsek cestninske ceste in za posamezen cestninski razred:
Cestninski razred*
R3
Cestninska cesta
A1 Šentilj–Maribor

Vstopno-izstopna
cestninska postaja

R4
Cestnina v eurih

Pesnica

2,20

3,20

Tepanje
Slovenske Konjice

7,70
3,80

11,10
5,60

Vransko

3,90

5,60

Kompolje
Lukovica
Krtina
Blagovica

4,60
2,20
1,70
1,20

6,70
3,10
2,40
1,80

Izstopna cestninska postaja:
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž

0,90
3,30
4,70
6,40
/
8,10
8,70
9,70
10,80
13,40

1,30
4,70
6,90
9,20
/
11,80
12,60
14,10
15,60
19,50

Vstopno-izstopna cestninska
postaja:
Kozina

2,70

3,90

11,10

16,00

Izstopna cestninska postaja:
Dane

5,80

8,50

H4 Podnanos–Vrtojba

Bazara

4,60

6,60

A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze)

Torovo

5,20

7,50

Dob

5,20

7,60

Krško
Krško

6,60
3,40
2,80

9,50
5,00
4,00

Dragotinci

11,10

16,10

A1 Ptujska cesta (Maribor vzhod)–
Arja vas
A1 Arja vas–Trojane
A1 Trojane–Ljubljana

A1 Ljubljana–Srmin

A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

Vstopna cestninska postaja:
Log

Vstopna cestninska postaja:
Log
Izstopna cestninska postaja:
Dane

A1/A3 Srmin–Fernetiči

A2 Ljubljana–Pluska
A2 Novo mesto V (Lešnica)
–Obrežje
Novo mesto V (Lešnica)
–Krško
Odsek Krško–Obrežje
A5 Maribor (Dragučova)
–Lenart – Sv. Jurij ob Ščavnici
–Vučja vas–Murska Sobota
–Lendava (Pince)

Vstopna cestninska postaja:
Videž

Drnovo

Posamezen cestninski razred vključuje naslednja vozila:
– prvi cestninski razred (R3): motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in
skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg;
– drugi cestninski razred (R4): motorna vozila z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in
skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg.
III.
Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin, ki vključuje davek na dodano
vrednost, znaša za posamezen odsek te ceste ter za posamezen cestninski razred:
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Vstopna cestninska postaja 1
Log
Izstopna cestninska postaja
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 2
Vrhnika
Izstopna cestninska postaja
Log
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 3
Logatec

Izstopna cestninska postaja

Št.

Cestninski razred
R3

Vstopna cestninska postaja 4
Unec

R4

Cestnina v eurih
0,90
3,30
4,70
6,40
/
8,10
8,70
11,10
9,70
10,80
13,40

1,30
4,70
6,90
9,20
/
11,80
12,60
16,00
14,10
15,60
19,50

Cestninski razred
R3

Cestnina v eurih
1,30
1,70
3,80
6,20
/
8,80
9,60
13,00
11,10
12,60
16,40

Cestninski razred
R3

R4
3,30

Vrhnika
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

1,20
1,50
3,10

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 6
Razdrto

Cestnina v eurih

Log

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 5
Postojna

R4

0,90
1,20
2,60
4,30
/
6,00
6,60
9,00
7,60
8,70
11,30
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4,70
1,70
2,10
4,50

/

/

4,90
5,40
7,80
6,50
7,50
10,20

7,10
7,90
11,30
9,40
10,90
14,70

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

Stran

13699

Cestninski razred
R3

R4

Cestnina v eurih

4,70
2,60
1,50
1,60

6,90
3,80
2,10
2,30

/

/

3,40
4,00
6,30
5,00
6,00
8,70

4,90
5,70
9,20
7,20
8,70
12,60

Cestninski razred
R3

R4

Cestnina v eurih

6,40
4,30
3,10
1,60

9,20
6,20
4,50
2,30

/

/

1,80
2,30
4,70
3,40
4,40
7,10

2,60
3,40
6,80
4,90
6,40
10,30

Cestninski razred
R3

R4

Cestnina v eurih

7,90
5,80
4,70
3,20
1,60
0,20
0,80
3,10
1,80
2,80
5,50

11,50
8,50
6,80
4,60
2,30
0,30
1,10
4,50
2,60
4,10
8,00

Stran
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Vstopna cestninska postaja 7
Nanos

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 8
Senožeče

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 9
Dane

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
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Cestninski razred
R3

Vstopna cestninska postaja 10
Divača

R4

Cestnina v eurih

8,10
6,00
4,90
3,40
1,80

11,80
8,80
7,10
4,90
2,60

/

/

0,60
2,90
1,60
2,60
5,30

0,80
4,20
2,30
3,80
7,70

Cestninski razred
R3

Vstopna cestninska postaja 11
Kozina

R4

12,60
9,60
7,90
5,70
3,40

/

/

0,60
2,40
1,00
2,10
4,70

0,80
3,40
1,50
3,00
6,90

Cestninski razred
R3

Videž

R4

11,10
9,00
7,80
6,30
4,70

Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Vstopna cestninska postaja 12

16,00
13,00
11,30
9,20
6,80

Razdrto

/

/

Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž

2,90
2,40
2,10
3,20
5,80

4,20
3,40
3,10
4,60
8,50

R4

Cestnina v eurih

9,70
7,60
6,50
5,00
3,40

Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača

14,10
11,10
9,40
7,20
4,90

/

/

1,60
1,00
2,10
1,00
3,70

2,30
1,50
3,10
1,50
5,40

Cestninski razred
R4

Cestnina v eurih

10,80
8,70
7,50
6,00
4,40

15,60
12,60
10,90
8,70
6,40

/

/

2,60
2,10
3,20
1,00

3,80
3,00
4,60
1,50

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

R3

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

8,70
6,60
5,40
4,00
2,30

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Kozina
Videž

Cestninski razred

R4

Cestnina v eurih

13,40
11,30
10,20
8,70
7,10

19,50
16,40
14,70
12,60
10,30

/

/

5,30
4,70
5,80
3,70

7,70
6,90
8,50
5,40
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Stran
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IV.
Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika cestnine znaša cestnina v nočnem času*, ki se šteje od 22. ure zvečer do
6. ure zjutraj, v noči s ponedeljka na torek do noči s četrtka na petek v obdobju med 1. julijem in 31. avgustom (visoka turistična
sezona) in v obdobju med 15. decembrom in 5. januarjem (med božično-novoletnimi prazniki), za posamezen odsek cestninske
ceste in za posamezen cestninski razred:
Cestninski razred
R3
Cestninska cesta
A1 Šentilj–Maribor

Vstopno-izstopna
cestninska postaja:

R4
Cestnina v eurih

Pesnica

2,00

2,90

Tepanje
Slovenske Konjice

6,90
3,50

10,00
5,00

Vransko

3,50

5,10

Kompolje
Lukovica
Krtina
Blagovica

4,20
1,90
1,50
1,10

6,10
2,80
2,20
1,60

Izstopna cestninska postaja:
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž

0,80
2,90
4,30
5,70
/
7,30
7,80
8,80
9,70
12,10

1,20
4,30
6,20
8,30
/
10,60
11,40
12,70
14,00
17,50

Vstopno-izstopna cestninska
postaja:
Kozina

2,40

3,50

10,00

14,40

Izstopna cestninska postaja:
Dane

5,20

7,60

H4 Podnanos–Vrtojba

Bazara

4,10

5,90

A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze)

Torovo

4,70

6,80

Dob

4,70

6,80

Drnovo

5,90

8,50

Krško
Krško

3,10
2,50

4,50
3,60

Dragotinci

10,00

14,50

A1 Ptujska cesta (Maribor vzhod)–
Arja vas
A1 Arja vas–Trojane
A1 Trojane–Ljubljana

A1 Ljubljana–Srmin

A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

Vstopna cestninska postaja:
Log

Vstopna cestninska postaja:
Log
Izstopna cestninska postaja:
Dane

A1/A3 Srmin–Fernetiči

A2 Ljubljana–Pluska
A2 Novo mesto V (Lešnica)
–Obrežje
Novo mesto V (Lešnica)
–Krško
Odsek Krško–Obrežje
A5 Maribor (Dragučova)–Lenart
–Sv. Jurij ob Ščavnici–Vučja
vas–Murska Sobota–Lendava
(Pince)

Vstopna cestninska postaja:
Videž

*V zaprtem cestninskem sistemu je nočni čas določen na podlagi časa prehoda izstopne cestninske postaje.
V.
Višina cestnine v nočnem času, kakor je določen v prejšnji točki tega cenika, znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin in za posamezen cestninski razred:
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Vstopna cestninska postaja 1
Log

Izstopna cestninska postaja

Cestninski razred
R3

Vstopna cestninska postaja 2
Vrhnika

Izstopna cestninska postaja
Log
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 3
Logatec

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

Vstopna cestninska postaja 4
Unec

R4

Cestnina v eurih

0,80
2,90
4,30
5,70

Vrhnika
Logatec

Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
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1,20
4,30
6,20
8,30

/

/

7,30
7,80
10,00
8,80
9,70
12,10

10,60
11,40
14,40
12,70
14,00
17,50

Cestninski razred
R3

Vstopna cestninska postaja 5
Postojna

R4

Cestnina v eurih

0,80
1,10
2,40
3,80

1,20
1,50
3,50
5,60

/

/

5,40
5,90
8,10
6,90
7,80
10,20

7,90
8,60
11,70
10,00
11,30
14,80

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 6
Razdrto

R4

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

2,90
1,10
1,30
2,80

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

4,30
1,50
1,90
4,00

/

/

4,40
4,90
7,00
5,80
6,70
9,10

6,40
7,10
10,20
8,40
9,80
13,30

Cestninski razred
R3

R4

Cestnina v eurih

4,30
2,40
1,30
1,50

6,20
3,50
1,90
2,10

/

/

3,10
3,60
5,70
4,50
5,40
7,80

4,40
5,20
8,30
6,50
7,80
11,30

Cestninski razred
R3

R4

Cestnina v eurih

5,70
3,80
2,80
1,50

8,30
5,60
4,00
2,10

/

/

1,60
2,10
4,20
3,00
4,00
6,40

2,30
3,10
6,10
4,40
5,70
9,20

Cestninski razred
R3

R4

Cestnina v eurih

Log

7,10

Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

5,30
4,20
2,90
1,40
0,20
0,70
2,80
1,60
2,50
4,90

10,40
7,60
6,10
4,20
2,10
0,30
1,00
4,10
2,30
3,70
7,20
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Cestninski razred

Vstopna cestninska postaja 7
Nanos

R3

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

Vstopna cestninska postaja 10
Divača

R4

Cestnina v eurih
7,30
5,40
4,40
3,10
1,60
/
0,50
2,60
1,40
2,40
4,80

10,60
7,90
6,40
4,40
2,30
/
0,70
3,80
2,10
3,40
6,90

Cestninski razred

Vstopna cestninska postaja 8
Senožeče

R3

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Dane
Divača
Kozina
Videž

Kozina

Cestnina v eurih

11,40
8,60
7,10
5,20
3,10

/

/

0,50
2,10
0,90
1,80
4,30

0,70
3,10
1,30
2,70
6,20

Cestninski razred

Vstopna cestninska postaja 9
Dane

R3

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž

14,40
11,70
10,20
8,30
6,10

/

/

2,60
2,10
1,90
2,80
5,20

3,80
3,10
2,80
4,10
7,60

R3

R4

Cestnina v eurih

8,80
6,90
5,80
4,50
3,00

Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača

VI.
Cestnina se v zaprtem cestninskem sistemu plačuje na
izstopni cestninski postaji na podlagi vstopnega dokumenta
(vstopne kartice ali cestninskega listka iz avtomatskega podajalca cestninskih listkov), ki ga voznik prejme ali prevzame na
vstopni cestninski postaji. V odprtem cestninskem sistemu se
cestnina plačuje na vstopno-izstopni cestninski postaji.
Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži vstopnega dokumenta z vstopne
cestninske postaje, plača cestnino za prevozno razdaljo od
najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.

12,70
10,00
8,40
6,50
4,40

/

/

1,40
0,90
1,90
0,90
3,30

2,10
1,30
2,80
1,30
4,80

Cestninski razred
R4

Cestnina v eurih

9,70
7,80
6,70
5,40
4,00

14,00
11,30
9,80
7,80
5,70

/

/

2,40
1,80
2,80
0,90

3,40
2,70
4,10
1,30

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

13703

Cestninski razred

Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača

Videž

R4

Stran

R3

Izstopna cestninska postaja

Vstopna cestninska postaja 12

Cestnina v eurih

10,00
8,10
7,00
5,70
4,20

Izstopna cestninska postaja
Log
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Kozina
Videž
Vstopna cestninska postaja 11

R4

7,80
5,90
4,90
3,60
2,10
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R4

Cestnina v eurih

12,10
10,20
9,10
7,80
6,40

17,50
14,80
13,30
11,30
9,20

/

/

4,80
4,30
5,20
3,30

6,90
6,20
7,60
4,80
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VII.
Cestnina se gotovinsko plačuje v eurih.
Nerezidenti lahko plačujejo cestnino tudi z naslednjimi
tujimi valutami: švicarski frank, ameriški dolar in hrvaška kuna.
Najmanjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: švicarski
frank – kovanec za en frank; dolar – bankovec za en dolar in
hrvaška kuna – bankovec za pet kun.
Pri plačilu cestnine s tujo gotovino se lahko preostanek
vplačila nad zneskom cestnine vrne v eurih.
Za obračun cestnine in izračun vračil v eurih iz prejšnjega
odstavka se za tuje valute iz drugega odstavka te točke upošteva srednji tečaj Banke Slovenije, določen po tečajni listi enkrat
mesečno, in sicer prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za
prejšnji dan.
Ne glede na prejšnji odstavek se zneski vplačil v tujih valutah, ki se opravijo neposredno na transakcijski račun DARS,
d. d., in se nanašajo na vnaprejšnje plačilo dobroimetja na
elektronskih medijih DARS, d. d., iz X. točke tega cenika ali
na poravnavo s temi mediji evidentiranih zapadlih obveznosti
plačila cestnine, obračunavajo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve predračuna ali računa.
VIII.
Cestnina se lahko plačuje:
– s plačilnimi karticami,
– z elektronskimi mediji DARS, d. d.,
– z elektronskim cestninjenjem brez ustavljanja vozil za
vozila cestninskega razreda R4 (elektronska tablica ABC).
IX.
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami, ki so
označene na cestninskih postajah in drugih vplačilnih mestih
DARS d.d., ki jih določa ta cenik.
X.
Cestnina se lahko pod pogoji, določenimi s tem cenikom,
brezgotovinsko plačuje:
– z DARS kartico z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine;
– z DARS kartico Transporter z vplačanim dobroimetjem
ali
– z elektronsko tablico ABC z vplačanim dobroimetjem za
plačevanje cestnine za vozila cestninskega razreda R4 (avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje brez ustavljanja vozil – ABC).
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko z elektronskimi
mediji DARS, d. d., določenimi v njem, zgolj evidentirajo zapadle obveznosti plačila cestnine, ki se poravnavajo v rokih in pod
pogoji, določenimi s tem cenikom.
XI.
Cestnina se lahko plačuje z DARS kartico, ki jo uporabnik
cestninske ceste (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) prevzame
hkrati z vnaprejšnjim plačilom dobroimetja na njej v višini najmanj 20 eurov.
Z DARS kartico se lahko plačuje cestnina za prevoze z
vozili obeh cestninskih razredov.
Uporabnik DARS kartice lahko nanjo pozneje vplačuje
dobroimetje za plačilo cestnine. Pri poznejših vplačilih dobroimetja na DARS kartico je uporabnik upravičen do popusta pod
enakimi pogoji in v enaki višini, kot je v tem ceniku določeno za
elektronsko tablico ABC.
Vstop v zaprt cestninski sistem lahko voznik vozila evidentira z DARS kartico ali prevzemom vstopnega dokumenta
na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki na izstopni cestninski
postaji z DARS kartico ne dokaže evidentiranega vstopa v zaprt
cestninski sistem, niti ne predloži vstopnega dokumenta, plača
cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne
cestninske postaje v tem sistemu.
XII.
Z DARS kartico Transporter se lahko plačuje cestnina za
prevoze z vozili obeh cestninskih razredov.

Uradni list Republike Slovenije
Višina vplačila dobroimetja na DARS kartice Transporter
je poljubna. Ob nakupu DARS kartice Transporter in poznejših
vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob nakupu te
kartice in poznejših vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od
210 do pod 400 eurov do 10% popusta in ob nakupu te kartice
in poznejših vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti 400 eurov
in več do 13% popusta.
Vstop v zaprt cestninski sistem lahko voznik vozila evidentira z DARS kartico Transporter ali s prevzemom vstopnega
dokumenta na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki na izstopni
cestninski postaji z DARS kartico Transporter ne dokaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem, niti ne predloži
vstopnega dokumenta, plača cestnino za prevozno razdaljo od
najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
XIII.
Cestnina za vozila cestninskega razreda R4 se lahko plačuje z elektronsko tablico ABC, ki omogoča cestninjenje brez
ustavljanja vozil na cestninski postaji.
Cena elektronske tablice ABC, vključno z davkom na
dodano vrednost, znaša 53,00 eurov. Amortizacijska doba
elektronske tablice ABC je sedem let. Za amortizacijsko leto
se šteje vsako polno koledarsko leto od njene prve uporabe,
amortizacija pa je linearna.
Uporabniku se lahko da v uporabo rabljeno elektronsko
tablico ABC z do dve leti krajšo uporabno dobo, če DARS,
d. d. ne razpolaga z novimi elektronskimi tablicami ABC. Ne
glede na določbo prejšnjega odstavka znaša cena take kartice, vključno z davkom na dodano vrednost, 30,00 eurov,
za obračun njene linearne amortizacije pa se upošteva iztek
dvoletnega amortizacijskega obdobja.
Višina vplačila dobroimetja na elektronsko tablico ABC je
poljubna. Ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti od 60 do
pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob
vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti od 210 do pod 400 eurov
do 10% popusta in ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti
400 eurov in več pa do 13% popusta.
Uporabnik mora elektronsko tablico ABC uporabljati v
skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene
uporabe. Uporabnik ne sme odpirati ali kakor koli drugače
posegati v elektronsko tablico ABC.
Vstop v zaprt cestninski sistem voznik vozila evidentira z
elektronsko tablico ABC v skladu z navodilom o njeni uporabi in
splošnimi pogoji njene uporabe. Voznik, ki na izstopni cestninski
postaji z elektronsko tablico ABC ne izkaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem, plača cestnino za prevozno razdaljo
od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
Uporabnik lahko elektronsko tablico ABC, ki v sistemu
elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za
katere uporabnik ni odgovoren, vrne pred potekom njene amortizacijske dobe. Pri tem je upravičen do vračila sorazmernega
sofinancerskega deleža glede na neamortizirano vrednost elektronske tablice ABC. DARS, d. d., lahko uporabniku ponudi
nadomestno elektronsko tablico, katere amortizacijska doba je
najmanj enaka preostali amortizacijski dobi vrnjene elektronske
tablice ABC, če s tako elektronsko tablico razpolaga.
Uporabnik, ki nepoškodovano elektronsko tablico ABC
vrne pred potekom njene amortizacijske dobe, je upravičen do
vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na njeno
neamortizirano vrednost.
Sedmi in osmi odstavek te točke ne veljata za vračilo elektronske tablice ABC, katere amortizacijska doba je potekla ali
je poškodovana zaradi odpiranja ali kakršnega koli drugačnega
posega uporabnika.
Iztrošeno baterijo elektronske tablice ABC, na katero opozori izpis »slaba baterija« na prikazovalniku dobroimetja v sistemu ABC, uporabnik lahko zamenja z novo baterijo na mestih,
ki so objavljena na spletni strani DARS, d. d. Cena zamenjave
baterije, ki vključuje davek na dodano vrednost, je določena
v višini 4,15 eurov, uporabnik pa ima dveletno garancijo za
zamenjano baterijo.
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Vrnjene ali odvzete elektronske tablice ABC, ki ne delujejo
pravilno ali so bile poškodovane s posegom uporabnika, za katere bi bili stroški popravila višji od njihove neamortizirane vrednosti, ter elektronke tablice, ki jim je potekla amortizacijska doba,
DARS, d. d., ne sme dati ponovno v uporabo in jih odpiše.
XIV.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali
elektronske tablice ABC lahko s temi elektronskimi mediji zgolj
evidentira zapadle obveznosti plačila cestnine in cestnino poravnava v rokih in pod pogoji, določenimi s tem cenikom.
XV.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali
elektronske tablice ABC, ki je zavezanec za plačilo davka na
dodano vrednost, lahko po sklenitvi posebne pogodbe z DARS,
d. d., o odloženem plačevanju cestnine in po prekategorizaciji
teh elektronskih medijev iz predplačilnih v poplačilne medije
plačevanja cestnine plačuje cestnino enkrat mesečno.
Pogodbo o odloženem plačevanju cestnine lahko uporabnik, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost,
in DARS, d. d., skleneta za neomejeno število elektronskih
medijev iz prejšnjega odstavka, ki jih za plačevanje cestnine
uporablja uporabnik. Prekategorizacija elektronskih medijev iz
pogodbe se opravi po sklenitvi pogodbe ter po postopku in na
mestih, ki so objavljena na spletni strani DARS, d. d.
Obveznost plačila cestnine se z elektronskimi mediji iz
prvega in drugega odstavka te točke v mesecu zgolj evidentira,
obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z računom, ki ga izda DARS, d. d.
Posamezen uporabnik DARS kartic, Dars kartic Transporter in ABC tablic, ki jih je uporabil za plačevanje cestnine, je pri
mesečnem obračunu cestnine od 420 eurov do pod 830 eurov
upravičen do količinskega rabata v višini 1% od neto cestnine,
od 830 eurov do pod 1.250 eurov v višini 2% od neto cestnine,
od 1.250 eurov do pod 1.670 eurov v višini 3% od neto cestnine
in od 1.670 eurov ali več v višini 5% od neto cestnine. Obračunano cestnino morajo uporabniki teh kartic plačati najkasneje
do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
XVI.
Ob prekategorizaciji elektronskih medijev iz XV. točke tega
cenika iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestnine
se lahko uporabnik odloči, da bo svoje obveznosti poravnaval
s plačilno kartico, povezano z elektronskim medijem.
Na eno plačilno kartico je mogoče vezati samo enega od
elektronskih medijev za plačevanje cestnine. Obveznost plačila
cestnine se v mesecu zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z zbirnim
računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice.
Prekategorizacija elektronskega medija za plačevanje cestnine v poplačilni medij velja, dokler je veljavna nanj vezana
plačilna kartica. Uporabnik jo lahko kadar koli pred potekom
tega roka prekategorizira nazaj v predplačilni medij za plačevanje cestnine.
Plačilne kartice, ki jih je moč vezati na poplačilni medij plačevanja cestnine, ter postopek in mesta za prekategorizacijo elektronskih medijev so objavljena na spletni strani DARS, d. d.
XVII.
Prodajna mesta elektronskih medijev DARS, d. d., za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz X. točke tega cenika so:
– za DARS kartico: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema
ABC, in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54);
– za DARS kartico Transporter: na vseh stezah izstopnih
oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih
stezah sistema ABC, in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana
(Grič 54);
– za elektronsko tablico ABC: na izstopnih kombiniranih
stezah sistema ABC, na vseh izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postajah in v avtocestni vzdrževalni bazi
Ljubljana (Grič 54).
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XVIII.
Mesta vplačila dobroimetja na elektronske medije DARS,
d. d., za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz X. točke tega
cenika so na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih
cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v
avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54).
XIX.
Uporabnikom elektronskih medijev DARS, d. d., uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, se nadzor nad porabo
cestnine omogoča:
– s stalnim dostopom do evidenc prehodov cestninskih
postaj po posebnem spletnem portalu. Uporabnikom večjega
števila DARS kartic, DARS kartic Transporter in/ali elektronskih
tablic ABC se tak dostop zagotavlja z dodelitvijo zgolj enega
uporabniškega imena in gesla. Cena te storitve, ki vključuje
davek na dodano vrednost, je 20,85 eurov mesečno;
– s potrjenim izpisom prehodov na cestninskih postajah z
DARS kartico, DARS kartico Transporter ali elektronsko tablico
ABC, ki se izda na zahtevo uporabnika. Cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 2,00 eura za stran izpisa.
Opomin za plačilo neporavnane obveznosti plačila cestnine znaša 2,00 eura, vključno z davkom na dodano vrednost.
Uporabniku enega ali več elektronskih medijev DARS, d. d.,
uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, ki z mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine ne poravna v roku,
določenim v opominu iz prejšnjega odstavka, se prepreči nadaljnja
uporaba medijev z njihovo uvrstitvijo na tako imenovano stop listo
v sistemu elektronskega cestninjenja. Izbris medijev s stop liste se
opravi v roku 24 ur po prejemu dokazila o poravnavi z njimi evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine. Za uvrstitev medijev
na stop listo zaradi neporavnanih obveznosti plačila cestnine
in izbris medijev s te liste po poravnavi zapadlih obveznosti se
njihovemu uporabniku ob prvem naslednjem obračunu cestnine
dodatno zaračuna 20,00 eurov, vključno z davkom na dodano
vrednost.
Uporabnik, ki ob plačilu cestnine na cestninski postaji
ni zahteval izdaje računa s podatki za davčnega zavezanca
ali pravno osebo, ki ni davčni zavezanec, kakor so določeni s
predpisi o davku na dodano vrednost, lahko naknadno zahteva
izdajo takega računa (nadomestni račun). Izdaja zahtevanega
nadomestnega računa ali računov se opravi po poravnavi dodatnih stroškov izdaje posameznega računa v višini 5,00 eurov,
vključno z davkom na dodano vrednost. Dodatni stroški se ne
zaračunajo za izdajo nadomestnega računa, ki ga uporabnik
zahteva zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov o njem na
izdanem računu ob plačilu cestnine na cestninski postaji.
XX.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 136/06,
53/08, 65/08, 76/08, 80/08 in 93/08).
XXI.
Ta cenik začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 420-3/08
Ljubljana, dne 14. oktobra 2008
EVA 2008-2411-0086
mag. Tomislav Nemec l.r.
Predsednik
uprave DARS, d. d.
Skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o cestnini
za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
(Uradni list RS, št. 69/08), je bilo k dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade
Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-10/2008/4 z dne
30. oktobra 2008.
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Uradni list Republike Slovenije
Poročilo o gibanju plač za avgust 2008

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

POROČILO
o gibanju plač za avgust 2008
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za avgust 2008 je znašala 1 405,00 EUR in je bila za
2,4% večja kot za julij 2008.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za avgust 2008 je znašala 909,12 EUR in je bila za
2,1% večja kot za julij 2008.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–
avgust 2008 je znašala 1 357,79 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–
avgust 2008 je znašala 881,65 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij 2008–
avgust 2008 je znašala 1 380,67 EUR.
Št. 9611-16/2008/10
Ljubljana, dne 27. oktobra 2008
EVA 2008-1522-0027
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

4406.

Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08), 10. člena Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list
RS, št. 131/04), drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.)
ter soglasja Javne agencije RS za energijo št. 21-5/2008/S-3 z
dne 23. 10. 2008, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega
plina, izdaja

AKT
o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 77/08, 85/08 in 91/08) se zadnji
odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»Cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB): 0,3704
EUR/Sm3.«.
2. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 04/2008
Ljubljana, dne 23. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0130
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.
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Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Jesenice

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05
– popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-24/2008-8/ZP-29, z dne 23. 10. 2008, družba
JEKO-IN, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Jesenice
1. člen
S tem aktom se določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Jesenice, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba JEKO-IN, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,1632 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Fiksni del
Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)

Variabilni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

3,0650

0,1209

CDK2

201-500

3,0650

0,1209

CDK3

501-1.500

3,0650

0,1209

CDK4

1.501-2.500

3,0650

0,1209

CDK5

2.501-4.500

3,0650

CDK6

4.501-10.000

0,0000

0,1651

0,1209

CDK7

10.001-30.000

0,0000

0,1651

0,1209

CDK8

30.001-70.000

0,0000

0,1651

CDK9

70.001-100.000

0,0000

0,1651

CDK10

0,1209

0,1020
0,0000

0,1020

100.001-200.000

0,6877

0,0403

CDK11

200.001-600.000

0,6877

0,0475

CDK12

600.001-1.000.000

0,6877

0,0475

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,6877

0,0475

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,6877

0,0475

CDK15

Nad 15.000.000

0,6877

0,0475

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih
naprav (VL), znaša 2,0000 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih
naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša 0,7000 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih
naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,1000 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 137/06 in 9/07).

Stran

13708 /

Št.

103 / 30. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije
8. člen

Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 0/01-AK-37/2008
Jesenice, dne 23. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0123
JEKO-IN, d.o.o.
Direktor
Aleksander Kupljenik l.r.

4408.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Žirovnica

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi
metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.)
ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-23/2008-8/ZP-2 z dne 23. 10. 2008, družba Plinstal, d.d.,
Industrijska ulica 1a, 4270 Jesenice, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Žirovnica
1. člen
S tem aktom se določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Žirovnica, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Plinstal, d.d.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,3791 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

Fiksni del
Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)
3,6500
3,6500
4,5900
4,5900
4,9500
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,1461
0,1461
0,1461
0,1461

Variabilni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

0,0000
0,6086
0,6086
0,6086
0,6086
0,6086
0,6086

Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1200
0,1135
0,1135
0,1135
0,1135
0,0568
0,0568
0,0568
0,0568
0,0568
0,0568

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih
naprav (VL), znaša 1,9000 EUR/mesec.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

103 / 30. 10. 2008 /

Stran

13709

(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih
naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša 0,6600 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih
naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,1000 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 137/06).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 325-MP/08
Jesenice, dne 6. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0119

4409.

Plinstal, d.d.
Direktor
Iztok Šimnic l.r.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05
– popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-12/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba
Petrol plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Sežana
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Sežana, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,1904 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7

0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000

Fiksni del
Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)
1,0000
2,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000

0,0000
0,0000

Variabilni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,0782
0,0917
0,0599
0,0553
0,0819
0,0755
0,0608
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Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

Fiksni del

Variabilni del

Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)
5,0000
5,0000

0,0000
0,0000

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,0629
0,0640
0,0444
0,0444
0,0444
0,0444
0,0444
0,0444

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih
naprav (VL), znaša 1,0576 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/07).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 1/2008
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0115
Petrol plin, d.o.o.
Direktor
Franc Dover l.r.

4410.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Radovljica

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05
– popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-10/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba
Petrol plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Radovljica
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Radovljica, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,1719 EUR/Sm3.
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4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina

Fiksni del

Variabilni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6

0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000

1,0000
2,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000

0,0000

CDK7

10.001-30.000

5,0000

0,0000

0,1115

CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

5,0000
5,0000

0,0000
0,0000

0,1062
0,1018
0,0954
0,0907
0,0907
0,0907
0,0907
0,0907

Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)

Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,1247
0,1224
0,0891
0,1069
0,1077
0,1131

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih
naprav (VL), znaša 1,0576 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica (Uradni list RS, št. 28/07).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 2/2008
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0113

4411.

Petrol plin, d.o.o.
Direktor
Franc Dover l.r.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Odranci

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta
o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in
102/ 05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-8/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008,
družba Petrol plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Odranci, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Odranci
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
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2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Odranci, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,8882 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

Fiksni del

Variabilni del

Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)
3,0000
3,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,1166
0,1500
0,1106
0,1446
0,1606
0,1480
0,1530
0,1400
0,1400
0,1261
0,1261
0,1261
0,1261
0,1261
0,1261

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih
naprav (VL), znaša 1,0576 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Odranci (Uradni list RS, št. 28/07).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 3/2008
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0126
Petrol plin, d.o.o.
Direktor
Franc Dover l.r.

4412.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05
– popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-14/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba
Petrol plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče, izdaja
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AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Turnišče
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Turnišče, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 1,4718 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina

Fiksni del

Variabilni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1

0-200

2,0000

0,1004

CDK2

201-500

2,0000

0,0930

CDK3

501-1.500

5,0000

0,1029

CDK4

1.501-2.500

5,0000

0,1367

CDK5

2.501-4.500

5,0000

0,1614

CDK6

4.501-10.000

5,0000

0,0000

0,1455

CDK7

10.001-30.000

5,0000

0,0000

0,1400

CDK8

30.001-70.000

5,0000

0,0000

CDK9

70.001-100.000

5,0000

0,0000

CDK10
CDK11

Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

0,1400
0,0000

0,1400

100.001-200.000

0,0000

0,1261

200.001-600.000

0,0000

0,1261

CDK12

600.001-1.000.000

0,0000

0,1261

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,0000

0,1261

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,0000

0,1261

CDK15

Nad 15.000.000

0,0000

0,1261

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih
naprav (VL), znaša 1,0576 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 28/07).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 4/2008
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0117
Petrol plin, d.o.o.
Direktor
Franc Dover l.r.
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Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05
– popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-13/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba
Petrol plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Tržič, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Tržič
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Tržič, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,2929 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

Fiksni del
Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)
1,0000
3,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Variabilni del
Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,0840
0,0840
0,1020
0,1003
0,1166
0,1196
0,1174
0,1126
0,1060
0,0982
0,0982
0,0982
0,0982
0,0982
0,0982

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih
naprav (VL), znaša 1,0576 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 28/07).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 5/2008
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0127

Petrol plin, d.o.o.
Direktor
Franc Dover l.r.
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Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05
– popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-11/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba
Petrol plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Rogatec
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Rogatec, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,0940 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Fiksni del
Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)

Variabilni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

0,5000

0,0213

CDK2

201-500

1,0000

0,0396

CDK3

501-1.500

2,5000

0,0174

CDK4

1.501-2.500

5,0000

0,0131

CDK5

2.501-4.500

5,0000

0,0312

CDK6

4.501-10.000

6,0000

0,0000

0,0345

CDK7

10.001-30.000

7,0000

0,0000

0,0328

CDK8

30.001-70.000

8,0000

0,0000

0,0365

CDK9

70.001-100.000

10,0000

0,0000

CDK10
CDK11
CDK12

0,0000

0,0390

100.001-200.000

0,0000

0,0356

200.001-600.000

0,0000

0,0356

600.001-1.000.000

0,0000

0,0356

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,0000

0,0356

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,0000

0,0356

CDK15

Nad 15.000.000

0,0000

0,0356

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih
naprav (VL), znaša 1,0576 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 28/07).
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9. člen

Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 6/2008
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0114
Petrol plin, d.o.o.
Direktor
Franc Dover l.r.

4415.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05
– popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-7/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba
Petrol plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Beltinci
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Beltinci, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,2374 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

Fiksni del
Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)
2,0000
3,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Variabilni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,1393
0,1439
0,1126
0,1329
0,1445
0,1484
0,1429
0,1346
0,1246
0,1261
0,1261
0,1261
0,1261
0,1261
0,1261

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih
naprav (VL), znaša 1,0576 EUR/mesec.
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6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 28/07).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 7/2008
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0121
Petrol plin, d.o.o.
Direktor
Franc Dover l.r.

4416.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vodice

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05
– popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-15/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba
Petrol plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vodice, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Vodice
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Vodice, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 1,5886 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Fiksni del
Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)

Variabilni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

3,0000

0,0838

CDK2

201-500

4,0000

0,0583

CDK3

501-1.500

5,0000

0,0752

CDK4

1.501-2.500

5,0000

0,0845

CDK5

2.501-4.500

5,0000

0,0983

CDK6

4.501-10.000

6,0000

0,0000

0,1533

CDK7

10.001-30.000

7,0000

0,0000

0,1416

CDK8

30.001-70.000

8,0000

0,0000

CDK9

70.001-100.000

10,0000

0,0000

0,1442
0,0000

0,1477
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Odjemna skupina

Fiksni del

Variabilni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

100.001-200.000

0,0000

0,1358

CDK11

200.001-600.000

0,0000

0,1358

CDK12

600.001-1.000.000

0,0000

0,1358

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,0000

0,1358

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,0000

0,1358

CDK15

Nad 15.000.000

0,0000

0,1358

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK10

Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih
naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,4850 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vodice (Uradni list RS, št. 137/06).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 8/2008
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0118
Petrol plin, d.o.o.
Direktor
Franc Dover l.r.

4417.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Komenda

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05
– popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-9/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba
Petrol plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Komenda, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Komenda
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Komenda, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,1591 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
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Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

Fiksni del

Variabilni del

Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)
3,0000
4,0000
5,0000
5,0000
5,0000
6,0000
7,0000
8,0000
10,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,3000
0,2000
0,1400
0,1400
0,1400
0,1638
0,1461
0,1442
0,1477
0,1358
0,1358
0,1358
0,1358
0,1358
0,1358

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih
naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,4850 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 9/2008
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0124
Petrol plin, d.o.o.
Direktor
Franc Dover l.r.

4418.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi
metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.)
ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-6/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba Petrol d.d.,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Trzin
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Trzin, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina družba Petrol d.d.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,1496 EUR/Sm3.
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4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

Fiksni del
Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)
1,0000
4,0000
5,0000
5,0000
5,0000
6,0000
7,0000
8,0000
10,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Variabilni del
Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/
leto)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,0876
0,0557
0,0828
0,1072
0,1152
0,1152
0,1141
0,1180
0,1197
0,1062
0,1062
0,1062
0,1062
0,1062
0,1062

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih
naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,0576 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin (Uradni list RS, št. 137/06).
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.

9. člen

Št. 10/P
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0116
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.

4419.

Podpredsednik uprave
Igor Irgolič l.r.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mengeš

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi
metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.)
ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-5/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba Petrol d.d.,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mengeš, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Mengeš
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
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2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Mengeš, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol d.d.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,2104 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

Fiksni del
Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)
1,0000
4,0000
5,0000
5,0000
5,0000
6,0000
7,0000
8,0000
10,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Variabilni del
Cena zmogljivosti ((EUR/
(Sm3/dan))/leto)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena porabe
(EUR/Sm3)
0,1133
0,1133
0,1133
0,1133
0,1106
0,1201
0,1111
0,1148
0,1165
0,1071
0,1071
0,1071
0,1071
0,1071
0,1071

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih
naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,0576 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mengeš (Uradni list RS, št. 137/06).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 11/P
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0125
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.

4420.

Podpredsednik uprave
Igor Irgolič l.r.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Domžale

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi
metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.)
ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-4/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba Petrol d.d.,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale, izdaja

Stran

13722 /

Št.

103 / 30. 10. 2008

Uradni list Republike Slovenije

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Domžale
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Domžale, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol d.d.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,3539 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
Odjemna skupina

Fiksni del

Variabilni del
Cena zmogljivosti ((EUR/
(Sm3/dan))/leto)

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

CDK1

0-200

1,0000

0,0947

CDK2

201-500

4,0000

0,0579

CDK3

501-1.500

5,0000

0,0866

CDK4

1.501-2.500

5,0000

0,0992

CDK5

2.501-4.500

5,0000

0,1147

CDK6

4.501-10.000

6,0000

0,0000

0,1258

CDK7

10.001-30.000

7,0000

0,0000

0,1244

CDK8

30.001-70.000

8,0000

0,0000

0,1269

CDK9

70.001-100.000

10,0000

0,0000

CDK10
CDK11

Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

0,0000

0,1290

100.001-200.000

0,0000

0,1243

200.001-600.000

0,0000

0,1243

CDK12

600.001-1.000.000

0,0000

0,1243

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,0000

0,1243

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,0000

0,1243

CDK15

Nad 15.000.000

0,0000

0,1243

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih
naprav (VL), znaša 1,0576 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale (Uradni list RS, št. 137/06).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 12/P
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0122
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.

Podpredsednik uprave
Igor Irgolič l.r.
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Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela,
Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05
– popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-19/2008-13/ZP-2, z dne 23. 10. 2008, družba
Mestni plinovodi d.o.o., Kolodvorska 2, Koper, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož,
Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in
Občine Žalec, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota,
Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče
in Občine Žalec
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne
občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine
Žalec, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Mestni plinovodi
d.o.o., Kolodvorska 2, Koper.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1830 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1:
Odjemna skupina
CDKi

Fiksni del
Cena moči
(EUR/kW)

Variabilni del
Cena zmogljivosti
(EUR/
((Sm3/dan)/leto))

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal (EUR/mesec)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

3,3383

0,1085

CDK2

201-500

3,3383

0,1085

CDK3

501-1.500

7,7000

0,0950

CDK4

1.501-2.500

7,7000

0,0950

CDK5

2.501-4.500

7,7000

CDK6

4.501-10.000

15,1895

0,0000

0,0950

CDK7

10.001-30.000

36,3500

0,0000

0,0970

CDK8

30.001-70.000

91,1000

0,0000

CDK9

70.001-100.000

0,0000

0,0000

CDK10

0,0950

0,0970
0,3320

0,0820

100.001-200.000

0,3320

0,0820

CDK11

200.001-600.000

0,3320

0,0820

CDK12

600.001-1.000.000

0,3320

0,0740

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,3320

0,0740

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,3320

0,0740

CDK15

Nad 15.000.000

0,3320

0,0740

4. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih
naprav (VL), znaša 1,7575 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih
naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša 1,0654 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih
naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,4423 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
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6. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehata veljati:
– Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin Hrastnik, Polzela,
Prebold, Zreče in Žalec (Uradni list RS, št. 28/07) in
– Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin Lendava, Ljutomer,
Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi (Uradni list RS, št. 28/07).
8. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. MPL-OMR-01/2008
Koper, dne 6. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0120

Mestni plinovodi d.o.o.
Direktor
Flavio Mora l.r.

POPRAVKI
4422.

Popravek Odloka o rebalansu proračuna
Občine Komen za leto 2008

V Odloku o rebalansu proračuna Občine Komen za leto
2008, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91/08 z dne 26. 9.
2008, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 57/96, 90/05 in 102/07) in 30. člena Statuta Občine
Komen (Uradni list RS, št. 46/01) dajem

POPRAVEK
Odloka o rebalansu proračuna
Občine Komen za leto 2008
V 1. členu v tabeli A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV se zneski pravilno glasijo:
– na kontu 704 Domači davki na blago in storitve
»110.714,00 EUR« in
– na kontu 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
»636.822,00 EUR«.
Št. 410-08/2008-4
Komen, dne 22. oktobra 2008
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

4423.

Popravek Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Mestna knjižnica Ljubljana

Popravek
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica
Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 30/08 dne 25. 3.
2008, se »193. člen« preštevilči v »19. člen«.
Št. 610-69/2008-7
Ljubljana, dne 10. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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VSEBINA

4367.

4402.
4368.

4369.
4370.
4371.

4372.
4373.
4403.

4374.
4404.
4405.
4406.
4407.
4408.
4409.
4410.
4411.
4412.
4413.
4414.
4415.
4416.

DRŽAVNI ZBOR

4417.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
v Državnem zboru
13633

VLADA

Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah
in cestnini
13696
Odlok o razglasitvi Botaničnega vrta v Ljubljani za
kulturni spomenik državnega pomena
13636

MINISTRSTVA

Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin
Pravilnik o podeljevanju nagrad za prispevek k
trajnostnemu razvoju družbe
Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in
socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju iger
na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev
Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2002–2011)
Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vpisa
sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

13637

4418.
4419.
4420.
4421.

13651

13718
13719
13720
13721

13723

13653
13653

4375.
4376.

13653
13697

4377.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Tarifa o spremembah in dopolnitvah Tarife o taksah
in nadomestilih
Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest
Poročilo o gibanju plač za avgust 2008
Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za
prenosno omrežje zemeljskega plina
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Odranci
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Tržič
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vodice

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Komenda
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mengeš
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer,
Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota,
Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci,
Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine
Žalec

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za
dejavnost cvetličarn
13655
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje Mestne občine Slovenj Gradec
13655
Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe
dejavnosti cestnega gospodarstva /KP Cg/
13666

OBČINE
13654
13697
13706

4378.
4379.

13706
4380.
13707

BOROVNICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2007
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih organov v Občini Borovnica
Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica
v obdobju oktober–december 2008
Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
Sklep o izvzemu parcele iz javnega dobra

13667
13667
13669
13671
13671
13671

13708

4381.
4382.
4383.

13709

4384.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje PA1 – Vikend
naselje Letuš – levi breg (Feldin)
13672

4385.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o
zazidalnem načrtu Otok I
13672

4386.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Ig
13674
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
13674

13710
13711
13712
13714
13715
13716
13717

4387.

BRASLOVČE

CELJE
IG

IVANČNA GORICA

4388.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka)
13674

4389.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode
13679
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Medvode
13683

4390.

MEDVODE
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Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane
za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine
Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
13686
Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
13687

METLIKA

4393.

Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno
sezono 2008/2009
13687

4394.

Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav na smučišču Izver Sodražica
13688
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2008
13689

4395.

4396.
4397.
4398.

4399.
4400.

SODRAŽICA

ŠENTJUR

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2006
13691
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2007
13691
Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za
leto 2008
13692

ŠTORE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Štore I
13694
Sklep o določitvi zneska takse na onesnaževanje
voda
13694

TIŠINA

4401.

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Tišina za
leto 2008
13694

4422.

Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine
Komen za leto 2008
13724
Popravek Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Mestna knjižnica Ljubljana
13724

4423.

POPRAVKI

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 103/08
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe

3599
3612

Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov

3616
3619
3631

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3632
3633
3633
3634
3636
3638
3638
3638
3638
3646
3648
3649
3649
3649
3649
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NOVO
Z ALOŽBA

PRENOVLJENO PRAVO
EVROPSKE UNIJE
Mag. Milan Martin Cvikl, avtor knjige Prenovljeno
pravo Evropske unije, ki jo v uvodni besedi
predstavi prof. dr. Marko Pavliha in pojasni idejo
o njenem nastanku, nazorno prikaže zgodovinski
pregled evropskega pravnega reda od Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo
iz leta 1951 do Lizbonske pogodbe iz leta 2007.
V nadaljevanju knjige nas avtor seznani s Pogodbo
o ustavi za Evropo, s potekom sprejemanja in
ozadjem oblikovanja Lizbonske pogodbe, njeno
sestavo in poglavitnimi novostmi, spremembami
in dopolnitvami pogodb z Lizbonsko pogodbo.
Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo
o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske
skupnosti, je bila podpisana 13. decembra 2007.

cena 58 €
leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-412-1
1024 strani
16,5 cm × 23,5 cm
italijanska vezava

Knjigi so priložene novosti iz Lizbonske pogodbe
v preþišþenem besedilu temeljnih pogodb Evropske
unije in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah
v slovenskem in angleškem jeziku, ki sta jih uredili
mag. Simona Drenik in Neža Grasselli.

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

PRENOVLJENO PRAVO EVROPSKE UNIJE
• italijanska vezava

Cena:

58 €

Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

E-pošta

Davþna št.

Davþni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

43

DA

NE
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IZIDE 10. novembra 2008
Z ALOŽBA

SODNE TAKSE, ODVETNIŠKA
TARIFA, NOTARSKA TARIFA
Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki je zaþel veljati
1. oktobra 2008, prinaša veþ novosti, med drugim enkratno
enotno takso za celoten postopek na posamezni stopnji
in doloþa sodne takse v EUR.
Zakon o odvetniški tari (ZOdvT), ki bo zaþel veljati
1. januarja 2009, znižuje odvetniško tarifo in
z zakonom doloþa višino odvetniške tarife, ki je odslej
ne bo veþ doloþala odvetniška zbornica.

V

oþilu

nar
pred

–15%

Redna cena: 28,00 €
Leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-421-3
168 strani
14 cm × 20 cm

mehka vezava

Nova Notarska tarifa se za obraþun notarskih storitev
uporablja od 18. oktobra. Z njo je odpravljen toþkovni
sistem za vrednotenje predmeta in uvedeno vrednotenje
v EUR, izvleþek iz posebnega dela notarske tarife pa
morajo notarji izobesiti na vidnem mestu v notarski pisarni.
V knjigi je objavljen tudi Pravilnik o obrazcu izjave
o premoženjskem stanju, skupaj z obrazcem
ZST-1 – Izjava o premoženjskem stanju in navodili
za njegovo izpolnjevanje.
Do izida knjige 15-odstotni popust.

Zagotovite si svoj izvod knjige
po prednaroþniški ceni.

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 • Telefon 01/200 18 38

SODNE TAKSE, ODVETNIŠKA TARIFA, NOTARSKA TARIFA
• mehka vezava

Cena v prednaroþilu:

23,80 €

Število izvodov

Podjetje/Organizacija
Ime in priimek

E-pošta

Davþna št.

Davþni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slove
nije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2008 je 110,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike
Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po
izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19,
računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,  telefaks
425 14 18, uredništvo 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) 200 18 32, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767
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