Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2009.03.20 10:02:24 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

21

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

20. 3. 2009

PREDSEDNIK REPUBLIKE
807.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za programsko bogato vsebino in sporočilo medsebojnega
razumevanja, sodelovanja in sožitja med pripadniki madžarske
narodnosti v Sloveniji in porabskimi Slovenci na Madžarskem ter
ohranitev narodne zavesti Slovencev v Porabju podeljujem

Cena 3,67 €

809.

Za posebne zasluge za slovensko narodno skupnost na
Koroškem, zlasti še kot dolgoletnega ravnatelja slovenske gimnazije v Celovcu in ustanovitelja trojezičnega Kugyjevega
razreda podeljujem
RED ZA ZASLUGE
dr. Reginaldu Vosperniku
Št. 094-06-3/2009
Ljubljana, dne 6. marca 2009

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Radiu Murski val

808.

Leto XIX

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

RED ZA ZASLUGE
Št. 094-06-1/2009
Ljubljana, dne 6. marca 2009

ISSN 1318-0576

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

810.

Odlok o razpisu volitev v uradniški svet

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Na podlagi prvega odstavka 177. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 65/08) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

ODLOK
o razpisu volitev v uradniški svet

Za ustvarjalni prispevek in zasluge pri ohranjanju domače
folklorne zapuščine v slovenski kulturi in njenem prepoznavanju
v tujini podeljujem

Volitve članov uradniškega sveta iz vrst uradnikov z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave v skladu
z 2. točko prvega odstavka 175. člena Zakona o javnih uslužbencih, bodo v ponedeljek 1. junija 2009.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje 9. april 2009.

RED ZA ZASLUGE
Folklorni skupini KUD Beltinci
Št. 094-06-2/2009
Ljubljana, dne 6. marca 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 003-03-3/2009
Ljubljana, dne 18. marca 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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VLADA
811.

Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih
napravah, ki prejemajo za proizvedeno
električno energijo potrdila o izvoru
in podpore

Na podlagi desetega odstavka 64.f člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o obveznih meritvah na proizvodnih napravah,
ki prejemajo za proizvedeno električno energijo
potrdila o izvoru in podpore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) S to uredbo se predpisujejo pogoji za merilne naprave, meritve, registracijo in sporočanje merilnih rezultatov
s proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: proizvodna
naprava OVE) ter proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote
in električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: proizvodna naprava SPTE), ki prejemajo za proizvedeno
električno energijo potrdila o izvoru (v nadaljnjem besedilu:
PoI) in podpore.
(2) Določbe te uredbe ne posegajo v predpisane tehnične
in obratovalne pogoje iz sistemskih obratovalnih navodil in soglasij za priključitev sistemskih operaterjev omrežij, na katera
so priključene proizvodne naprave iz prejšnjega odstavka.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi v tej uredbi imajo enak pomen, kakor ga imajo izrazi
v Energetskem zakonu, poleg tega pa še:
– biomasa: je biomasa, ki ustreza tehnični specifikaciji
SIST-TS CEN/TS 14961:2005 Trdna biogoriva–specifikacija in
razredi biogoriv, razen biomase za proizvodnjo bioplina;
– bruto proizvedena električna energija: je proizvodnja
električne energije v obdobju poročanja, merjena na sponkah
generatorja ali na sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno. Električna energija, porabljena za
obratovanje same proizvodne naprave, se ne odšteje od bruto
proizvedene električne energije;
– deklaracija za proizvodno napravo: je javna listina,
ki je opredeljena s 64.f členom Energetskega zakona in ki jo v
upravnem postopku podeli Javna agencija Republike Slovenije
za energijo proizvodnim napravam, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev potrdil o izvoru;
– digitalne registracijske naprave: so registracijske naprave, ki merilne rezultate shranjujejo v digitalni obliki;
– koristna toplota: je toplota, ki bi se za zadovoljitev
ekonomsko opravičljivega povpraševanja po ogrevanju oziroma hlajenju zagotavljala z drugimi viri, če je ne bi izkoriščali iz
proizvodne naprave;
– lastna raba: je električna energija, porabljena za obratovanje same proizvodne naprave za pogon napajalnih črpalk,
kompresorjev, mlinov, gorilnikov, čistilne naprave in drugih podobnih naprav, ki so nujne za delovanje proizvodne naprave;
– lastni odjem: je neto proizvedena električna energija,
ki se skupaj z energijo, dovedeno iz omrežja, porabi na kraju
samem za druge namene kakor za lastno rabo proizvodne
naprave;
– meje proizvodne naprave: so mesta na vstopih in izstopih energij ali drugih veličin v proizvodno napravo, na katerih so
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postavljene merilne naprave za meritve, na podlagi katerih se
izdajajo PoI oziroma se ugotavlja doseganje predpisanih izkoristkov. Za proizvodne naprave SPTE, za katere se določa celotni
izkoristek, prihranek primarne energije ter električna energija,
proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom, so znotraj mej
proizvodne naprave samo tisti deli, ki so namenjeni soproizvodnji. Proizvodni deli, ki so namenjeni samo proizvodnji električne
energije, ali naprave, ki so namenjene samo proizvodnji toplote,
so izven mej proizvodne naprave. Pri določanju mej proizvodnih
naprav SPTE se uporablja Odločba Komisije z dne 19. novembra 2008 o vzpostavitvi podrobnejših smernic za izvajanje in uporabo dodatka II k direktivi 2004/8/ES (UL L št. 338 z dne 17. 12.
2008; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2008/952/ES);
– merilne naprave: so naprave za merjenje in registracijo
energijskih in drugih veličin;
– merilni rezultat: je meritev, opremljena s časovno
značko;
– neto proizvedena električna energija: je v obdobju
poročanja proizvedena električna energija, izmerjena na izstopu iz proizvodne naprave, ne glede na to ali gre za lastni
odjem ali za električno energijo, oddano v javno omrežje. Pri
neto proizvedeni električni energiji se lastna raba proizvodne
naprave odšteje od proizvedene električne energije na sponkah generatorjev ali drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst
energije v električno energijo;
– obdobje poročanja: je obdobje obratovanja proizvodne
naprave SPTE ali OVE, v katerem se ugotavlja proizvedena količina električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom
ali iz obnovljivih virov energije, ki jim pripadajo potrdila o izvoru.
Obdobje poročanja za proizvodne naprave SPTE je eno leto
obratovanja, obdobje poročanja za proizvodne naprave OVE
je en koledarski mesec obratovanja;
– papirne registracijske naprave: so registracijske naprave, ki merilne rezultate zapisujejo na papir;
– registracija: je shranjevanje merilnih rezultatov.
3. člen
(obvezna namestitev merilnih naprav)
(1) Proizvodna naprava OVE in proizvodna naprava
SPTE, za katero želi proizvajalec pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo, na podlagi katere bo prejemal PoI, mora biti
opremljena z merilnimi napravami.
(2) Proizvodna naprava, ki na podlagi odločbe o upravičenosti do podpore in pogodbe o zagotavljanju podpore prejema
podporo za proizvedeno električno energijo, mora biti opremljena z napravami za merjenje in registracijo neto proizvedene
električne energije.
4. člen
(podatki o merilnih napravah)
(1) Podatki o merilnih napravah in o mestu vgradnje
opreme so del deklaracije za proizvodno napravo, kakor določa
uredba, ki ureja izdajanje PoI.
(2) Za vse merilne naprave morajo biti v deklaraciji za
proizvodno napravo navedeni naslednji podatki:
– merjena energijska oziroma druga veličina,
– ime proizvajalca in izdelovalčeva oznaka (model/tip),
– serijska številka,
– merilni obseg (obseg, enote),
– leto vgradnje,
– stanje merilnih naprav ob izdaji deklaracije za proizvodno napravo (podatki o zagotovljeni merilni sledljivosti z
overitvijo oziroma kalibracijo),
– mesto vgradnje.
5. člen
(energijske in druge veličine, ki jih je treba meriti in registrirati
za prejemanje PoI, na proizvodnih napravah OVE)
(1) Za prejemanje PoI za električno energijo, proizvedeno
z izkoriščanjem obnovljivih virov, kot so:
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– veter, sončna energija, geotermalna energija in hidro
energija, je treba meriti bruto proizvedeno električno energijo
in registrirati izmerjene vrednosti;
– biomasa, bioplin, deponijski plin in plin, pridobljen iz blata, ki nastane pri delovanju čistilnih naprav za odpadne vode,
ter biološko razgradljivih komunalnih in industrijskih odpadkov,
pod pogojem, da so navedeni viri energije ves čas proizvodnje
električne energije osnovni energent, je treba meriti bruto proizvedeno električno energijo in registrirati izmerjene vrednosti.
(2) Če viri energije, našteti v drugi alinei tega odstavka,
niso osnovni energent oziroma gre za kombinirane proizvodne naprave OVE, ki ob gorivu iz obnovljivih virov energije
uporabljajo gorivo fosilnega izvora, je poleg proizvedene bruto
električne energije treba meriti in registrirati izmerjene vrednosti energije vsakega energenta, dovedenega v proizvodno
napravo OVE.
(3) Za proizvodne naprave OVE, ki za proizvodnjo električne energije uporabljajo druge vrste obnovljivih virov energije,
ki ustrezajo opredelitvi pojma teh virov iz 4. člena Energetskega
zakona, se za merjenje vseh energijskih tokov in registracijo
izmerjenih vrednosti smiselno uporabljajo določbe tega člena.
6. člen
(energijske in druge veličine, ki jih je treba meriti in registrirati
za prejemanje PoI, na proizvodnih napravah SPTE)
(1) Za prejemanje PoI za električno energijo s proizvodnih
naprav SPTE je treba meriti in registrirati naslednje izmerjene
vrednosti:
– električno energijo na sponkah generatorja oziroma druge naprave (bruto proizvedena električna energija), ki pretvarja
druge oblike energije v električno,
– vso dovedeno energijo goriva v proizvodno napravo in
– vso proizvedeno koristno toploto.
(2) Če se v proizvodno napravo SPTE dovaja več vrst goriva in se skladno s tem določajo referenčni izkoristki za vsako
od njih, je treba meriti in registrirati energijski vložek vsakega
dovedenega goriva.
(3) Če se namesto bruto električne energije proizvaja
mehanska, je treba meriti in registrirati izmerjene vrednosti za
mehansko energijo.
7. člen
(energijske in druge veličine, ki jih je treba meriti in registrirati
za prejemanje podpore za električno energijo, proizvedeno
iz obnovljivih virov)
(1) Poleg meritev iz 5. člena te uredbe se mora za prejemanje podpor po uredbi, ki ureja podpore električni energiji s
proizvodnih naprav OVE, za električno energijo, proizvedeno
iz naslednjih obnovljivih virov:
– veter, sončna energija, geotermalna energija in hidro
energija, meriti neto proizvedena električna energija in registrirati izmerjene vrednosti;
– biomasa, če je ta osnovni energent, meriti in registrirati
poleg neto električne energije tudi vsa energija, dovedena
z biomaso, in vsa energijska vrednost koristne toplote ter z
registriranimi meritvami dokazati, da je dosežen predpisani
celotni izkoristek pretvorbe energije, dovedene z biomaso, v
končne oblike energije, električno energijo in koristno toploto.
Če biomasa ni osnovni energent, je treba meriti in registrirati
izmerjene vrednosti energije vsakega energenta, dovedenega
v proizvodno napravo OVE, ter z registriranimi meritvami dokazati predpisani celotni izkoristek;
– bioplin, deponijski plin in plin, pridobljen iz blata, ki
nastane pri delovanju čistilnih naprav za odpadne vode, ter
biološko razgradljivih komunalnih in industrijskih odpadkov, če
so našteti viri energije ves čas proizvodnje električne energije
osnovni energent, meriti in registrirati proizvedena neto električna energija.
(2) Če se iz obnovljivih virov energije iz tretje alineje
prejšnjega odstavka proizvaja tudi koristna toplota, za katero
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prejema električna energija posebne dodatke, je treba poleg neto električne energije meriti in registrirati vso energijo,
dovedeno z navedenimi viri obnovljive energije, in vso energijsko vrednost koristne toplote. Če navedeni obnovljivi viri
niso osnovni energent, je treba meriti in registrirati izmerjene
vrednosti količine energije vsakega energenta, dovedenega v
proizvodno napravo OVE.
(3) Če proizvedena električna energija iz druge in tretje
alinee prvega odstavka prejema posebne dodatke zaradi trajnostne narave proizvedenih energentov, je treba registrirati
količino in energijsko vrednost dovedenega goriva ter hraniti
dokazila o viru in izvoru energenta.
8. člen
(energijske in druge veličine, ki jih je treba meriti in registrirati
za prejemanje podpore za električno energijo, proizvedeno
s soproizvodnjo toplote in električne energije)
Poleg meritev iz 6. člena te uredbe se morajo za prejemanje podpor po uredbi, ki ureja podpore električni energiji s
proizvodnih naprav SPTE, za električno energijo, proizvedeno s
soproizvodnjo toplote in električne energije, meriti neto proizvedena električna energija in registrirati rezultati meritev.
9. člen
(merjenje v mikroproizvodnih napravah)
(1) Pri meritvah iz 5. in 6. člena te uredbe se na proizvodnih napravah OVE in proizvodnih napravah SPTE z nazivno
električno močjo, manjšo od 50 kW (v nadaljnjem besedilu:
mikroproizvodne naprave), kakor tudi na proizvodnih napravah
OVE, zgrajenih do 12. 7. 2008 z nazivno električno močjo,
manjšo od 1 MW, ne meri in registrira bruto proizvedena električna energija, če proizvodna naprava nima vgrajenih merilnih
naprav za merjenje bruto električne energije in če upravičenec
do PoI soglaša, da se mu PoI izdajajo za neto proizvedeno
električno energijo.
(2) Če je v soglasju za priključitev, ki ga izda sistemski
operater, določena namestitev merilnih naprav na prevzemnopredajnem mestu za lastnim odjemom, se električna energija
na prevzemno-predajnem mestu upošteva kot neto proizvedena električna energija.
10. člen
(lokacija merilnih naprav)
(1) Merilne naprave morajo biti nameščene na mejah
oziroma znotraj mej proizvodne naprave na vseh dovodih in
odvodih energijskih veličin proizvodne naprave.
(2) Merilne naprave za neto proizvedeno električno energijo morajo biti nameščene tako, da za njimi ni nobenega
odvoda za kritje lastne rabe proizvodne naprave.
(3) Vsaka proizvodna naprava mora razpolagati z enočrtnim diagramom z označbo vseh merilnih naprav in vseh
transformatorskih postaj na lokaciji proizvodne naprave, ki je
sestavni del vloge za deklaracijo za proizvodno napravo, kakor
to ureja uredba, ki ureja izdajanje PoI.
11. člen
(merjenje električne energije)
(1) Merilne naprave za neto proizvedeno električno energijo morajo ustrezati zahtevam za merilne naprave, ki jih sistemski operater v skladu obratovalnim navodilom (tipizacijo
merilnih mest) določi v soglasju za priključitev na elektroenergetsko omrežje.
(2) Merilne naprave za bruto proizvedeno električno energijo morajo zadostiti enakim zahtevam kakor merilne naprave
za neto proizvedeno električno energijo.
(3) Če se bruto proizvedena električna energije izračunava kot vsota med neto proizvedeno električno energijo in
lastno rabo, morajo merilne naprave za lastno rabo zadostiti
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enakim zahtevam kakor merilne naprave za neto proizvedeno
električno energijo.
(4) Proizvodna naprava, ki proizvedeno električno energijo oddaja v elektroenergetsko omrežje in za svojo proizvodnjo
prejema električno energijo iz elektroenergetskega omrežja,
mora poleg merilnih naprav za oddano električno energijo
imeti vgrajene merilne naprave za prejeto električno energijo ali
merilne naprave, ki omogočajo hkratno merjenje in registriranje
oddane in prejete električne energije.
12. člen
(registracija rezultatov meritev)
(1) Merilni rezultati so lahko shranjeni na papirju ali v
digitalni obliki. Digitalne registracijske naprave morajo izvajati
enake funkcije kakor papirne registracijske naprave.
(2) Papirne in digitalne registracijske naprave morajo
ustvarjati jasen in nesporen zapis, ki ga ni mogoče nedovoljeno spreminjati. Merilni rezultati morajo biti shranjeni v obliki,
primerni za njihovo ohranitev.
13. člen
(splošne zahteve za merilne naprave in meritve
spodnje kurilne vrednosti)
(1) Merilne naprave za merjenje energijskih in drugih
veličin za izdajanje PoI morajo izpolnjevati zahteve veljavnih
meroslovnih predpisov za posamezno vrsto merila in biti redno overjene v skladu s predpisom, ki ureja postopek overitve
meril.
(2) Merilne naprave za merjenje energijskih in drugih
veličin za izdajanje PoI, za katere meroslovne zahteve niso
predpisane, morajo zagotavljati sledljivost merjenih veličin do
nacionalnih etalonov ali mednarodnih etalonov višje hierarhične
stopnje. Sledljivost se lahko dokaže s kalibracijo meril v akreditiranem laboratoriju, ki zadošča pogojem standarda SIST EN
ISO/IEC 17025 »Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev«. Umerjanje (kalibriranje)
merilnih naprav se mora opraviti vsaj enkrat v petih letih oziroma pogosteje, če to priporočajo proizvajalci, obvezno pa ga je
treba opraviti po vsaki spremembi na proizvodni napravi.
(3) Merilne naprave morajo biti zaščitene pred posegi in
spremembami s strani nepooblaščenih oseb.
(4) Informacijo o tem, kako je določena spodnja kurilna
vrednost goriva, mora njegov dobavitelj navesti na dobavni
specifikaciji za gorivo in priložiti kopijo poročila o izvedenem
preskusu, na katerem laboratorij, ki je opravil preskus, navaja
svojo akreditacijo.
(5) Če se spodnje kurilne vrednosti goriva določajo z meritvami, morajo biti opravljene v akreditiranem laboratoriju za
preskušanje, ki zadošča pogojem standarda SIST EN ISO/IEC
17025 »Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih
in kalibracijskih laboratorijev«. Laboratorij mora o opravljenih
meritvah izdelati poročilo o izvedenem preskusu, na katerem
mora navesti svojo akreditacijo.
(6) Vzorčenje goriva je treba opraviti po veljavnih standardih SIST, ki so na voljo pri organu, pristojnem za standardizacijo.
14. člen
(poročanje o registriranih merilnih rezultatih)
(1) Energijske in druge veličine je treba meriti ves čas
obratovanja proizvodne naprave in registrirati najmanj za obdobje poročanja.
(2) Merilni rezultati, ki so podlaga za akontativno določitev
proizvedene električne energije za začasno obdobje poročanja,
se sporočijo Javni agenciji Republike Slovenije za energijo po
izteku tega obdobja.
(3) Merilni rezultati, ki so podlaga za začasni obračun
v pogodbah za podpore, se sporočijo Javni agenciji Republike Slovenije za energijo in centru za podpore po vsakem
začasnem obdobju poročanja oziroma vsak mesec. Rezultati
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meritev za končni obračun se sporočijo po poteku obdobja
poročanja oziroma enega leta.
(4) Javna agencija Republike Slovenije za energijo in
center za podpore podrobneje uredita vrsto, način in obliko
sporočanja merilnih rezultatov.
(5) Merilne rezultate je treba hraniti tri leta od datuma
sporočanja.
15. člen
(poročanje podatkov o proizvedeni električni energiji)
(1) Sistemski operaterji elektroenergetskih omrežij vsaki
proizvodni napravi dodelijo številko merilnega mesta, ki enopomensko označuje proizvodno napravo oziroma prevzemnopredajno mesto elektrarne do omrežja.
(2) Vsak proizvajalec električne energije v Republiki Sloveniji, ki je priključen na elektroenergetsko omrežje, mora mesečno sporočati sistemskemu operaterju elektroenergetskega
omrežja, na katero je njegova proizvodna naprava priključena,
podatke o stanju števcev električne energije, neto proizvedene
električne energije. Če je proizvodni objekt opremljen s števci
za daljinsko odčitavanje, je prenos teh podatkov samodejen.
(3) Sistemski operaterji elektroenergetskih omrežij morajo Javni agenciji Republike Slovenije za energijo sporočati
številčne podatke o mesečni neto proizvodnji električne energije za vse proizvodne naprave, ki so priključene na njihovo
elektroenergetsko omrežje, najpozneje dvanajsti delovni dan
v tekočem mesecu za pretekli mesec. Prav tako morajo v
register vpisovati moč elektrarne na pragu in druge podatke o
elektrarnah, ki jih opredeli Javna agencija Republike Slovenije
za energijo v splošnem aktu.
II. ZAHTEVE ZA POSAMEZNE VRSTE MERITEV
NA PROIZVODNIH NAPRAVAH OVE
16. člen
(merjenje energijskih in drugih veličin na proizvodnih
napravah na biomaso)
(1) Proizvodna naprava na biomaso, ki za proizvedeno
električno energijo prejema podpore v skladu z uredbo, ki ureja
podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, mora v obdobju poročanja dosegati najmanj 70-odstotni
celotni izkoristek pretvorbe z biomaso dovedene energije v
končno energijo.
(2) Kot končna energija se poleg izmerjene in registrirane
električne energije šteje tudi mehanska energija in koristna
toplota. Za ugotavljanje doseganja celotnega izkoristka iz prejšnjega odstavka se upošteva bruto proizvedena električna
energija. Mehanska energija se šteje enako kakor električna
energija, in sicer s faktorjem 1.
(3) Koristno toploto je treba meriti in rezultate meritev registrirati. Kot koristna toplota se šteje tudi toplota iz proizvodne
naprave na biomaso, ki se porabi za pripravo biomase na lokaciji
te naprave, v obsegu do 25 odstotkov vhodne energije biomase.
Druga toplota, ki se porabi med delovanjem same naprave, se
ne šteje kot koristna. Pri določanju koristne toplote se smiselno
uporabljajo smernice iz priloge Odločbe 2008/952/ES.
17. člen
(določanje energijske vrednosti biomase)
(1) Upravljavec proizvodne naprave, ki proizvaja električno energijo s kurjenjem biomase in prejema podpore, mora
imeti registrirane meritve energijske vrednosti biomase, ki je
bila porabljena za to proizvodnjo. Za določitev dovedene energijske vrednosti biomase v kurilno napravo v obdobju poročanja
mora upravljavec proizvodne naprave na biomaso vzpostaviti
register, ki vsebuje podatke o:
– količini pokurjene biomase,
– neto (spodnji) kurilnosti biomase, ki je določena v dobaviteljevi specifikaciji skladno s standardom SIST-TS CEN/TS
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15234:2006 (Trdna biogoriva–Zagotavljanje kakovosti goriv) ali
jo izmeri akreditirani laboratorij za preskušanje.
(2) Pri proizvodnih napravah na biomaso z nazivno električno močjo, manjšo od 1 MW, se celotna energija, dovedena
vanje z biomaso, v obdobju poročanja ugotavlja enako kakor v
prejšnjem odstavku. Če meritve kurilnosti iz prejšnjega odstavka niso na razpolago, mora upravljavec proizvodne naprave na
biomaso vzpostaviti register, ki vsebuje podatke o:
– količini pokurjene biomase,
– izmerjeni in registrirani vsebnosti vode v biomasi ter
– vrsti biomase.
(3) Vpogled v register iz prvega in drugega odstavka tega
člena mora biti dostopen pooblaščenim osebam Javne agencije
Republike Slovenije za energijo.
(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena se spodnja kurilnost biomase določi skladno s standardoma SIST-TS
CEN/TS 14918:2005 (Trdna biogoriva–Metoda za ugotavljanje
kalorične vrednosti) in SIST-TS CEN/TS 14961:2005 (Trdna
biogoriva–Specifikacije goriv in razredi) na podlagi naslednje
enačbe:
Hi (W) = Hi (atro) * (1 – 0,01 * W) – 2,443 W,
pri čemer je:
Hi (W)
spodnja kurilnost biomase z vsebino vode
W [MJ/kg],
Hi (atro)
spodnja kurilnost absolutno suhe biomase
[MJ/kg]:
Hi (atro) = 19,0 MJ/kg (listavci),
Hi (atro) = 19,2 MJ/kg (iglavci),
W
vsebnost vode v vlažni biomasi [%].
(5) Če biomasa izpolnjuje trajnostne zahteve iz uredbe, ki
ureja podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov
energije, in je proizvedena električna energija upravičena do dodatkov k podporam, mora proizvajalec voditi tudi register o uporabljeni vrsti biomase ter hraniti dokazila o virih in izvoru slednje.
18. člen
(merjenje energijskih in drugih veličin pri proizvodnji
električne energije s sosežigom biomase
in fosilnih energentov)
(1) Proizvodna naprava, ki proizvaja električno energijo
s sosežigom biomase in fosilnega goriva, mora imeti vgrajene
merilne naprave, ki merijo in registrirajo količino dovedene
biomase in fosilnega goriva v kurilno napravo.
(2) Merjenje in registracija dovedene količine biomase v
kurilno napravo morata biti opravljena na overjenih samodejnih
tehtnicah s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja.
(3) Spodnja kurilna vrednost dobavljene biomase se določi
enako kakor v drugi alinei prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Količina bruto električne energije, proizvedene v sosežigu iz biomase, v obdobju poročanja se določi posredno, tako da
se bruto proizvedena električna energija iz vseh vrst dovedenega
goriva v proizvodno napravo pomnoži z razmerjem med energijskim vložkom biomase in energijskim vložkom vsega goriva.
(5) Celotni izkoristek v obdobju poročanja se ugotovi z
deljenjem vsote bruto električne energije iz prejšnjega odstavka
ter koristne toplote, ki odpadeta na energijski vložek biomase,
z energijo, dovedeno z biomaso v tem obdobju.
(6) Če se koristna toplota proizvaja tudi iz fosilnega goriva, se delež koristne toplote iz biomase določi v razmerju
energijske vrednosti biomase in energijske vrednosti vseh vrst
dovedenega goriva.
19. člen
(merjenje energijskih in drugih veličin pri proizvodnih
napravah na bioplin)
(1) Za ugotavljanje deleža organskih odpadkov živalskega
izvora s kmetijskih gospodarstev, ki se predelujejo v proizvodnih napravah na bioplin (v nadaljnjem besedilu: bioplinarna),
je treba z merilnimi napravami ločeno meriti in registrirati količino in vrsto organskih odpadkov živalskega izvora, rastlinskih
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substratov in kosubstratov, ki se vnašajo v bioplinarno oziroma
njen del za anaerobno razgradnjo organskih odpadkov.
(2) Če bioplinarna prejema dodatek k podporam v skladu
z uredbo, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov, zaradi izkoriščanja odpadne toplote, je treba
meriti in registrirati koristno toploto tako, kakor je določeno s
to uredbo.
(3) Toplota iz bioplinarne, ki se porabi za proizvodnjo
bioplina, se ne šteje za koristno toploto.
(4) Za bioplinarne z nazivno električno močjo proizvodne naprave, manjšo od 200 kW, v katerih se predelujejo le
organski odpadki živalskega izvora, se lahko pri poročanju za
dokazovanje deleža organskih odpadkov živalskega izvora s
kmetijskih gospodarstev uporabljajo evidence, ki se vodijo v
skladu s predpisanimi zahtevami ravnanja ter dobrih kmetijskih
in okoljskih pogojev, ali lastni zapisi. Delež organskih odpadkov
živalskega izvora, ki se na osnovi takih evidenc priznava, ne
sme presegati vrednosti, ki je predvidena v predlagani sestavi
substratov iz projektne dokumentacije za bioplinarno.

III. ZAHTEVE ZA MERJENJE ENERGIJSKIH IN DRUGIH
VELIČIN NA PROIZVODNIH NAPRAVAH SPTE
20. člen
(merjenje dovedene energije pri proizvodnih napravah SPTE)
(1) V proizvodnih napravah SPTE mora biti merjena in
registrirana vsa dovedena energija.
(2) Pod dovedeno energijo se poleg osnovnega goriva
(obnovljivi viri energije in fosilno gorivo) in dodatnega goriva
(npr. dodatno zgorevanje zemeljskega plina na utilizatorjih
izpušnih dimnih plinov pri proizvodnih napravah s plinskimi
turbinami) štejeta tudi toplota in vodna para, ki sta dovedeni v
energetsko bilanco proizvodne naprave SPTE od drugod.
(3) Vračajoči kondenzat koristne toplote se ne šteje pod
dovedeno energijo.
(4) Merilne naprave za porabo zemeljskega plina so overjeni plinomeri s korektorji tlaka in temperature z ustrezno registracijo. Za določitev spodnje kurilnosti zemeljskega plina se
uporabijo podatki sistemskega operaterja prenosnega omrežja
zemeljskega plina.
(5) Merilne naprave za porabo tekočega goriva so overjene merilne naprave z ustrezno registracijo. Spodnja kurilna
vrednost se določa z meritvami ali dobavnimi specifikacijami
dobaviteljev goriva.
(6) Merilne naprave za porabo trdnega fosilnega goriva so
samodejne tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja.
Spodnja kurilna vrednost trdih fosilnih goriv se za proizvodne
naprave SPTE z nazivno električno močjo, večjo od 1 MW,
določa z vzorčenjem in meritvami, ki morajo biti opravljene v
akreditiranih laboratorijih za preskušanje. Za proizvodne naprave SPTE nazivne električne moči, manjše kot 1 MW (mikro in
male), se spodnja kurilna vrednost lahko določa z dobavnimi
specifikacijami dobaviteljev trdnega fosilnega goriva.
21. člen
(merjenje koristne toplote pri proizvodnih napravah SPTE)
(1) V proizvodnih napravah SPTE mora biti merjena in
registrirana vsa koristna toplota.
(2) Poraba toplote v samem procesu proizvodne naprave
SPTE za lastno rabo (npr. deaeracija, regenerativno gretje
napajalne vode, vodna para za zniževanje NOx in podobno,
vodna para, ki se vbrizgava v plinsko turbino za povečanje
električne moči in proizvodnje električne energije) se ne šteje
za koristno toploto.
(3) Koristne toplote vračajočega se kondenzata v proizvodno napravo SPTE ni treba meriti.
(4) Za proizvodne naprave SPTE, ki oddajajo koristno
toploto kot izpušne dimne pline za pokrivanje toplotnih potreb
različnih procesov (ogrevanje steklenjakov, sušenje in podob-
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no), se oddana koristna toplota ovrednoti na podlagi meritev
temperature dimnih plinov pred procesom in po njem ter na
podlagi njihovega pretoka, ki se oceni po tehničnih specifikacijah plinskih motorjev ali plinskih turbin. Navedeni podatki so
del deklaracije za proizvodno napravo SPTE.
22. člen
(merjenje mehanske energije pri proizvodnih
napravah SPTE)
(1) Če proizvodna naprava SPTE v celoti ali delno proizvaja tudi mehansko energijo, se ta del mehanske energije v
deklaraciji za proizvodno napravo SPTE upošteva enako kakor
del proizvedene električne energije, zato jo je treba meriti in
meritve registrirati.
(2) Merilne naprave za proizvedeno mehansko energijo
so navor metri. Za to energijo proizvodna naprava SPTE ne
more dobiti PoI.
23. člen
(merjenje koristne toplote pri mikroproizvodnih
napravah SPTE)
(1) Mikroproizvodnim napravam SPTE, ki lahko obratujejo
le s sočasnim oddajanjem koristne toplote (brez obratovanja
samo za proizvodnjo električne energije), te toplote ni treba
meriti in registrirati. Koristna toplota se določi glede na izmerjeno in registrirano količino električne energije z razmernikom
električne energije in toplote, ki ga poda proizvajalec naprave
ter je sestavni del deklaracije za proizvodno napravo SPTE.
(2) Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz deklaracije
za proizvodno napravo zadoščajo potrjeni podatki proizvajalca
o nazivni električni in toplotni moči ter o celotnem izkoristku mikroproizvodne naprave SPTE. Naprave iz prejšnjega odstavka
ne potrebujejo merjenja energije, dovedene z gorivom, če ne
morejo izkoriščati drugih vrst goriva, razen tistih, ki so navedene na deklaraciji za proizvodno napravo, in če na podlagi goriva
ne pridobivajo posebnih ugodnosti.
IV. KONČNA DOLOČBA
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-6/2009/4
Ljubljana, dne 12. marca 2009
EVA 2008-2111-0014
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

USTAVNO SODIŠČE
812.

Odločba o ugotovitvi neskladnosti prvega
odstavka 15. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Divača
z zakonom

Številka: U-I-7/09-12
Datum: 5. 3. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 5. marca 2009

Uradni list Republike Slovenije
odločilo:
1. Prvi odstavek 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št. 45/05 – ur. p. b.
in 102/07) je bil v delu, ki je določal, da so stanovanjski objekti
v naseljih Divača in Senožeče lahko tudi večetažni, vendar se
mora njihova etažna velikost prilagajati krajevnim značilnostim,
pri čemer etažnost ne sme presegati P+4+M, in da po predhodnem mnenju občinske uprave Občinski svet Občine Divača
soglaša s projektnimi rešitvami za gradnjo na teh območjih, v
neskladju z zakonom.
2. Ugotovitev iz prejšnje točke ima učinek odprave.

Obrazložitev
A.
1. Vlada je v skladu s 64. členom Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 52/02 in nasl. – ZDU-1) vložila zahtevo za
oceno ustavnosti in zakonitosti Obvezne razlage 15. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (v nadaljevanju Obvezna razlaga). Po 15. členu Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št. 45/05
– v nadaljevanju Odlok) naj bi bila dopustna gradnja pritličja,
nadstropja in mansarde, po Obvezni razlagi pa pritličja, štirih
nadstropij in mansarde. S takšno razlago naj bi bila največja
dovoljena etažnost objektov povečana za tri nadstropja in hkrati
krajevno omejena le na naselji Divača in Senožeče. Tako naj
bi ista določba prvega odstavka 15. člena v pomenu, kot ga
opredeljuje Obvezna razlaga, veljala le za navedeni naselji, za
druga območja Občine Divača, na katera se Odlok nanaša, pa
naj bi veljalo, da so objekti lahko le pritlični, enonadstropni ali
enonadstropni z mansardo. Vlada navaja, da se obvezna razlaga lahko uporabi le v tistem primeru, kjer je razlagalna norma
pomensko nejasna v tolikšni meri, da dopušča nasprotujočo
razlago. Z obvezno razlago naj ne bi bilo dopustno spreminjati
in dopolnjevati splošnega pravnega akta. Po mnenju Vlade je
bil prvi odstavek 15. člena Odloka dovolj jasen in določen in ni
mogel povzročati tako različnih razlag, da bi bila sploh potrebna
uporaba obvezne razlage. Zato Vlada meni, da Občinski svet ni
le razlagal nejasne določbe, ampak je namerno obšel zakonsko
predpisan postopek, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt). Z
izpodbijanim aktom naj bi bila tudi na novo določena pristojnost
Občinskega sveta kot nosilca urejanja prostora za arhitekturne
– oblikovalske rešitve stanovanjskih objektov. Obvezna razlaga
naj bi bila v neskladju tudi s 44. in 153. členom Ustave. Vlada
predlaga odpravo izpodbijanega akta. Predlaga tudi, naj Ustavno sodišče zadrži izvrševanje »sporne obvezne razlage«.
2. Občina odgovarja, da je z Obvezno razlago le
»avtentično obrazložila« nedoločne pojme, ki naj bi omogočali različne razlage. Vsebina Obvezne razlage naj bi bila
zgolj konkretizacija nedoločnih pojmov in naj zato ne bi šlo za
spreminjanje Odloka. Župan naj bi že sprejel sklep o začetku
postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka, ki naj bi bile
sprejete aprila 2009. Sprejel naj bi tudi Sklep št. Ž 01/2009 z
dne 14. 1. 2009 (Uradni list RS, št. 5/09 – Sklep), s katerim je
zadržal izvajanje Odloka o spremembah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št. 119/08
– v nadaljevanju Odlok o spremembah) do ponovne odločitve
Občinskega sveta o besedilu 15. člena Odloka. Občina meni,
da Obvezna razlaga nima pravnega učinka, zato predlaga, naj
se zahteva Vlade zavrne.
3. V stališču na odgovor Občine Vlada po vsebini ponavlja
argumente, ki jih je navajala že v zahtevi.
B.
4. Prvi odstavek 15. člena Odloka je določal: »Stanovanjski objekti so pritlični, enonadstropni ali enonadstropni z
mansardo, podkleteni ali delno vkopani. Reliefnim danostim
se lahko prilagajajo z medetažnim zamikanjem. Njihova veli-
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kost se mora prilagajati vertikalnim in horizontalnim gabaritom
zazidave v obravnavanem naselju ter režimom tipologije, v
katero sodi obravnavano območje.« Občinski svet je sprejel
Obvezno razlago te določbe v naslednjem besedilu: »Stanovanjski objekti so v naseljih Divača in Senožeče lahko tudi
večetažni, vendar se mora njihova etažna velikost prilagajati
krajevnim značilnostim, pri čemer etažnost ne sme presegati
etažnosti P+4+M. Soglasje na projektne rešitve za gradnjo na
teh območjih pa po predhodnem mnenju občinske uprave daje
Občinski svet Občine Divača.«
5. Občina je sprejela Odlok o spremembah, ki je bil
uveljavljen z dnem njegove objave v Uradnem listu Republike
Slovenije (tj. 19. 12. 2008). Občina je izpodbijano določbo spremenila tako, da jo je črtala v celoti in jo nadomestila z novim
besedilom.1 Zato prvi odstavek 15. člena Odloka ne velja več,
kljub temu, da se besedili Odloka pred spremembo in po njej
razlikujeta le v tem, da je Odlok opredeljeval »objekte«, Odlok o
spremembah pa »stavbe«. Občina z Odlokom o spremembah v
novo besedilo prvega odstavka 15. člena ni povzela ne besedila ne vsebine Obvezne razlage, ki je predmet zahteve za oceno
ustavnosti in zakonitosti. To pomeni, da Obvezna razlaga ne
velja več in se ne more več uporabljati. Zato Ustavno sodišče
tudi ni moglo odločati o predlogu Vlade, naj zadrži izvrševanje
izpodbijane ureditve.
6. Po ustaljeni ustavnosodni presoji je obvezna razlaga
predpisa sestavni del predpisa. Sama zase ne more biti predmet
presoje ustavnosti oziroma zakonitosti, ker le ugotavlja pravni
pomen določbe, na katero se nanaša (sklep št. U-I-361/96 z
dne 21. 10. 1999, OdlUS VIII, 226). Njena časovna veljavnost
se ujema z veljavnostjo akta, ki ga razlaga.2 Glede na to sta z
uveljavitvijo Odloka o spremembah prenehala veljati tako prvi
odstavek 15. člena Odloka kot njegova Obvezna razlaga.
7. Župan Občine Divača je zadržal izvajanje Odloka o
spremembah. Navedel je, da je sklep sprejel na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ur.
p. b. in 76/08 – v nadaljevanju ZLS). Navedeni sklep je sprejel
po objavi Odloka o spremembah in ni vložil zahteve za oceno
ustavnosti in zakonitosti. Zato ne gre za sklep po petem odstavku 33. člena ZLS. Prav tako ne gre za sklep po šestem
odstavku 33. člena ZLS, s katerim župan lahko zadrži izvajanje
posamične odločitve občinskega sveta, ne more pa zadržati
izvajanja predpisa. Zato 33. člen ne more biti zakonita podlaga
za izdajo takšnega sklepa. Predvsem pa ta ne more pomeniti,
da je zaradi njega ponovno uveljavljen prvi odstavek 15. člena
Odloka, kot je veljal do 19. 12. 2008 in s pomenom iz njegove
obvezne razlage.
8. Člen 15 Odloka v pomenu, kot ga je določila Obvezna
razlaga, torej ne velja. Prenehal je veljati že pred vložitvijo
zahteve za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti. Ustavno sodišče praviloma presoja veljavne predpise. Če predpis
preneha veljati pred vložitvijo zahteve za oceno ustavnosti in
zakonitosti, ga Ustavno sodišče presoja le ob izpolnjenih pogojih iz prvega odstavka 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS).
Na tej podlagi lahko Ustavno sodišče ugotovi, da predpis, ki je
prenehal veljati, ni bil v skladu z Ustavo in zakonom, če niso
bile odpravljene posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti.
Pri podzakonskih predpisih ali splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, Ustavno sodišče odloči, ali ima njegova
odločitev učinek odprave ali razveljavitve.
Člen 4 Odloka o spremembah:
»Besedilo prvega odstavka 15. člena se črta v celoti in nadomesti s sledečim besedilom:
′Stanovanjske stavbe so pritlične, enonadstropne in enonadstropne z mansardo, podkletene ali delno vkopane. Reliefnim
danostim se lahko prilagajajo z medetažnim zamikanjem. Njihova
velikost se mora prilagajati vertikalnim in horizontalnim gabaritom
zazidave v obravnavanem naselju ter režimom tipologije v katero
sodi obravnavano območje′.«
2 M. Pavčnik: Teorija prava, 3. razširjena, sprem. in dop.
izdaja, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 482.
1
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9. Upravna enota Sežana je pojasnila, da so bila na podlagi izpodbijane ureditve izdana štiri gradbena dovoljenja, ki so
že pravnomočna. Kljub temu, da ne Upravna enota ne Občina
nista navedli, da bi bile stavbe že zgrajene, gre za primer iz
prvega odstavka 47. člena ZUstS. Zato je Ustavno sodišče
presojalo izpodbijano ureditev, tj. vsebino prvega odstavka
15. člena Odloka, kot jo je opredelila Obvezna razlaga.
10. O pravi obvezni razlagi govorimo le tedaj, ko je razlagana pravna določba toliko pomensko nejasna, da dopušča nasprotujoče si razlage in jo je prav zaradi tega treba pomensko
razložiti.3 V primeru, da bi organ, ki sprejema obvezno razlago,
dal z njo normi vsebino, ki je ob njeni uveljavitvi ni imela, pa
ne bi šlo za obvezno razlago, temveč za spremembo oziroma
dopolnitev predpisa (odločba št. U-I-308/97 z dne 28. 10. 1999,
Uradni list RS, št. 98/99 in OdlUS VIII, 232, odločba št. U-I51/06 z dne 15. 6. 2006, Uradni list RS, št. 66/06 in OdlUS XV,
53 in odločba U-I-64/08, Uradni list RS, št. 109/08).
11. Iz besedila prvega odstavka 15. člena Odloka je
razvidno, da je bila ob njegovi uveljavitvi na celotnem območju urejanja dopustna gradnja enonadstropnih stanovanjskih
objektov. Zato te določbe ni bilo mogoče razlagati tako, kot
izhaja iz Obvezne razlage. Po Obvezni razlagi se je namreč
določba prvega odstavka 15. člena Odloka razumela tako, da
je bila dopustna gradnja štirinadstropnih stanovanjskih objektov
v Divači in Senožečah pod pogojem, da s tem soglaša Občinski
svet. S tako razlago se je stanovanjskim objektom v Divači in
Senožečah spremenila etažnost za tri nadstropja. To pa iz besedila pravne norme ni izhajalo. Pomen, kot izhaja iz Obvezne
razlage, torej ni bil mogoč, ne da bi razlagalec predrl zunanjo
mejo, ki jo je določbi dal jezikovni pomen znakov. Te meje pa
razlagalec ni smel prestopiti.
12. Ker je Občina z Obvezno razlago dala določbi prvega odstavka 15. člena Odloka vsebino, ki je ob uveljavitvi ni
imela, je pomenila Obvezna razlaga spremembo Odloka in ne
njegove razlage. Obvezna razlaga po svoji vsebini ni razlagala
pravne norme, vsebovane v prvem odstavku 15. člena Odloka,
temveč je imela naravo akta o spremembi in dopolnitvi prvega
odstavka 15. člena Odloka, torej je šlo za spremembo in dopolnitev Odloka.
13. V času sprejema Obvezne razlage je postopek spremembe Odloka urejal četrti odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju
ZPNačrt). Po 18. členu ZPNačrt se spremembe in dopolnitve
prostorskega akta pripravljajo po postopku, ki je predpisan za
njegovo pripravo in sprejem. Obvezna razlaga se sprejema po
drugačnem postopku. Ker gre v tej zadevi za spremembo Odloka in ne za njegovo razlago, je Obvezna razlaga v neskladju
z ZPNačrt. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo že nezakonitost izpodbijane ureditve, drugih očitkov predlagateljice ni presojalo.
14. Ustavno sodišče je odločilo, da ima njegova ugotovitev učinek odprave. Pri presoji, ali bo določilo učinek razveljavitve ali odprave, je upoštevalo, da je za odpravo škodljivih
posledic, ki so nastale zaradi nezakonitosti, treba določiti učinek odprave, kot je predlagala predlagateljica. Vsakdo, ki so
mu nastale škodljive posledice s posamičnim aktom, ki je bil
izdan na podlagi odpravljenega predpisa, ima pravico zahtevati
spremembo ali odpravo posamičnega akta pri Upravni enoti
Sežana (prvi odstavek 46. člena ZUstS).
C.
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 47. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnica in
sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest
Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
3
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BANKA SLOVENIJE
813.

Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank
in hranilnic

Na podlagi 59. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS,
št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) ter prvega odstavka 31. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o imetnikih kvalificiranih deležev bank
in hranilnic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep ureja:
(a) podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega
kvalificiranega imetnika banke oziroma hranilnice (v nadaljevanju: banke);
(b) podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki
jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža;
(c) podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Banki Slovenije.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(Opredelitve pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen
kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06,
1/08, 109/08 in 19/09; v nadaljevanju: ZBan-1), kot na primer:
a) finančna družba v petem odstavku 15. člena,
b) finančni holding v prvem odstavku 16. člena,
c) mešani poslovni holding v drugem odstavku 16. člena,
d) država članica v prvem odstavku 18. člena,
e) nadzorni organ v drugem odstavku 19. člena,
f) kvalificirani delež v 23. členu,
g) nadrejena družba v prvem odstavku 25. člena,
h) tesna povezanost v 28. členu,
i) skupina povezanih oseb v prvem odstavku 30. člena,
j) bančna skupina v 31. členu,
k) posredni imetnik v 32. členu,
l) bodoči kvalificirani imetnik v prvem odstavku 45. člena,
m) skupni kvalificirani imetniki v četrtem odstavku
45. člena,
n) kvalificirani delničarski sporazum v drugem odstavku
57. člena,
o) člani nadzornega sveta banke v 71. in 72. členu.
(2) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve
pojmov:
a) »višje vodstvo« je vodstvena raven, ki je neposredno
podrejena upravi oziroma poslovodstvu družbe in je odgovorna
za sprejemanje tekočih poslovno-operativnih odločitev v zvezi
s poslovanjem družbe, za upravljanje s tveganji ter izvajanje
odločitev, ki jih sprejme uprava oziroma poslovodstvo;
b) »poslovodstvo« je poslovodstvo, kot je opredeljeno
v 10. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06, 10/08 in 68/08; v nadaljevanju: ZGD-1);
c) »primerljiva tretja država« je država, kot je opredeljena
v drugem odstavku 18. člena ZBan-1 in ki ureja sistem, pravila
ter postopke nadzora nad finančnimi družbami v enakem obsegu in na primerljiv način, kakor predpisujejo Direktiva 2002/83/
ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002
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o življenjskem zavarovanju (UL L 345 z dne 19. decembra
2002, str. 1–51), Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in
o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145 z dne 30. aprila
2004, str. 1–44), Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta
2005/68/ES z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju in o
spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter direktiv
98/78/ES in 2002/83/ES (UL L 323 z dne 9. decembra 2005,
str. 1–50) in Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju
dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006,
str. 1), kakor so bile spremenjene;
d) ''enakovredna tretja država'' je država, ki predpisuje
zahteve in izvaja ukrepe na področju preprečevanja pranja
denarja in financiranja terorizma v enakem obsegu in na primerljiv način kot je opredeljeno v Zakonu o preprečevanju
pranja denarja financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 60/07;
v nadaljevanju: ZPPDFT) in je uvrščena na seznam iz petega
odstavka 25. člena ZPPDFT;
e) »skupina« je skupina, kot je opredeljena v 63. členu
ZGD-1.
2. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA
KVALIFICIRANEGA IMETNIKA
3. člen
(Ugled bodočega kvalificiranega imetnika)
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti dobro ime ter
ustrezne sposobnosti za upravljanje banke, v kateri bo pridobil
kvalificiran delež, in izkušnje z vodenjem poslov, primerljivih
tistim, ki jih opravlja banka.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da bodoči kvalificirani imetnik oziroma katerikoli od članov njegovega poslovodstva nima dobrega imena, zlasti če:
a) je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja,
storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali
zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti:
povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe,
posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu,
prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti, pranja denarja, izdaje tajnih podatkov ali povzročitve
splošne nevarnosti, in obsodba še ni bila izbrisana;
b) je bil pravnomočno obsojen zaradi storitve prekrška
zaradi kršitve veljavnih predpisov s področja delovanja gospodarskih družb, predpisov, ki urejajo preprečevanje pranja
denarja in financiranja terorizma, predpisov, ki urejajo bančništvo, zavarovalništvo ter trg drugih finančnih instrumentov, ter
drugih predpisov, ki so povezani z dejavnostjo bodočega kvalificiranega imetnika ali dejavnostjo banke, v kateri bo pridobil
kvalificiran delež;
c) je opravljal vodstvene ali nadzorne funkcije v družbi v
dvanajstih mesecih pred uvedbo postopka prisilne poravnave,
likvidacije, stečaja ali drugih postopkov, kot posledice plačilne nesposobnosti te družbe, ki so bili uvedeni v zadnjih petih letih; in
d) iz njegovega poslovanja izhaja, da ne posluje v skladu
z načeli in pravili dobre poslovne prakse oziroma ne spoštuje
pravil poslovne etike.
(3) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da ima bodoči kvalificirani imetnik ustrezne sposobnosti in izkušnje za upravljanje
in vodenje poslov banke, zlasti če:
a) ima bodoči kvalificirani imetnik najmanj triletne izkušnje
z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, primerljivih poslom, ki
jih opravlja banka;
b) so člani njegovega poslovodstva ustrezno strokovno
usposobljeni ter imajo lastnosti in najmanj triletne izkušnje potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov banke
ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma
drugih primerljivih poslov; in
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c) dejavnosti in aktivnosti, ki jih opravlja bodoči kvalificirani imetnik in, če je to primerno, dejavnosti ostalih družb v
skupini dokazujejo njegove sposobnosti za ustrezno upravljanje in vodenje banke.
(4) V primeru, da je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba države članice oziroma primerljive tretje
države, njen član poslovodstva ali njen kvalificirani imetnik, se
šteje, če se ne dokaže drugače, da je zahteva iz prvega odstavka tega člena v celoti izpolnjena, če iz predloženega mnenja
pristojnega organa izhaja, da bodoči kvalificirani imetnik ima
dobro ime in ustrezne sposobnosti za upravljanje banke ter
izkušnje z vodenjem tovrstnih poslov.
4. člen
(Ugled in izkušnje oseb, ki bodo zaradi pridobitve
kvalificiranega deleža imele možnost upravljati banko
ali drugače vplivati na njeno poslovanje)
(1) Osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža
bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati banko
ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo predlagane
za imenovanje v nadzorni svet banke, v poslovodstvo banke ali
na mesto člana višjega vodstva banke, morajo imeti dobro ime ter
ustrezne sposobnosti za upravljanje banke in izkušnje z vodenjem
poslov, primerljivih tistim, ki jih opravlja banka.
(2) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe 3. člena tega sklepa.
5. člen
(Finančna trdnost bodočega kvalificiranega imetnika)
(1) Finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika
mora biti trden, tako da ne bo ogroženo poslovanje banke, v
kateri namerava pridobiti kvalificiran delež.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz
prvega odstavka tega člena izpolnjen:
a) če je bilo poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika
v zadnjih treh poslovnih letih uspešno ter stabilno, in
b) če je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega
kvalificiranega imetnika omogoča nakup kvalificiranega deleža
in izvedbo poslovnega načrta banke za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti
v banki, način financiranja nakupa in dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika.
(3) Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega
imetnika Banka Slovenije ocenjuje zlasti:
a) finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika,
b) vir sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
c) njegovo sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev
v prihodnje,
d) njegov sistem upravljanja,
e) preglednost strukture njegovih naložb v lastniške deleže,
f) resničnost in poštenost njegovih računovodskih izkazov, ter
g) preglednost in stabilnost njegove lastniške strukture.
6. člen
(Vpliv na sposobnost banke ravnati v skladu s pravili
o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve,
določene v 4. poglavju in petem odstavku 289. člena ZBan-1)
(1) Zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika ne sme biti ogrožena sposobnost banke
izpolnjevati pravila o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 4. poglavju ZBan-1, in zahteve iz
petega odstavka 289. člena ZBan-1.
(2) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega
deleža Banka Slovenije preverja, ali obstaja verjetnost, da:
a) banka ne bo sposobna izpolnjevati pravil o upravljanju s tveganji oziroma zahtev in omejitev, kot so določene z
določbami 4. poglavja ZBan-1, tako na posamični podlagi kot
na konsolidirani podlagi na ravni bančne skupine ali podskupine, ali
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b) bi bilo v banki onemogočeno izvajanje učinkovitega
nadzora ter učinkovita izmenjava informacij med pristojnimi
nadzornimi organi držav članic ali razmejitve pristojnosti in
odgovornosti za nadzor med njimi, ter
c) bi pridobitev kvalificiranega deleža v banki ogrozila
položaj banke tako, da ta ne bi bila sposobna izpolnjevati obveznosti iz petega odstavka 289. člena ZBan-1.
7. člen
(Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
(1) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Banka Slovenije ugotavlja, ali:
a) obstajajo razlogi za sum, da je bilo ali bo v zvezi s
pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v prvem odstavku 2. člena ZPPDFT
ali financiranja terorizma, kot je opredeljeno drugem odstavku
2. člena ZPPDFT, ali izveden poskus tega dejanja;
b) bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali
financiranja terorizma iz prvega odstavka 6. člena ZPPDFT.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka
tega člena, če:
a) bodoči kvalificirani imetnik ni rezident države članice
oziroma rezident enakovredne tretje države, in
b) vse finančne transakcije, potrebne za pridobitev kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika, ne bodo
izvedene med nadzorovanimi finančnimi družbami držav članic
oziroma enakovrednih tretjih držav.
(3) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena
Banka Slovenije ocenjuje:
a) izvor sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
b) način izvedbe finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža v banki,
c) osebe, ki bodo sodelovale pri prenosu denarja z namenom pridobitve kvalificiranega deleža v banki, in
d) dejanskega lastnika bodočega kvalificiranega imetnika.
(4) Pri presoji okoliščin iz tega člena se Banka Slovenije
posvetuje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja.
8. člen
(načelo sorazmernosti)
Banka Slovenije pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni,
da pri presoji izpolnjevanja meril iz 3. do 7. člena tega sklepa
upošteva:
a) naravo bodočega kvalificiranega imetnika (fizična ali
pravna oseba),
b) dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika,
c) velikost deleža, ki ga namerava bodoči kvalificirani
imetnik pridobiti,
d) vpliv na upravljanje banke, v kateri namerava pridobiti
kvalificiran delež,
e) obstoj dokumentacije in informacij iz preteklih ocen o
primernosti kvalificiranega imetnika,
f) morebitna druga dejstva in okoliščine.
9. člen
(smiselna uporaba meril za presojo primernosti bodočega
kvalificiranega imetnika)
Določbe 3. do 8. člena tega sklepa o merilih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika se smiselno
uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega
sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
3. DOKUMENTACIJA, KI JO JE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI
ZA IZDAJO DOVOLJENJA
10. člen
(Dokumentacija)
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti ustrezno
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dokumentacijo in informacije iz Priloge 1, ki je sestavni del tega
sklepa.
(2) Banka Slovenije lahko v skladu s šestim odstavkom
377.a člena ZBan-1 zahteva predložitev dodatnih informacij ali
dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1
tega sklepa.
11. člen
(Smiselna uporaba določb glede dokumentacije)
(1) Določbe 10. člena tega sklepa o dokumentaciji, ki
jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, se smiselno
uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega
sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
(2) Udeleženci kvalificiranega delničarskega sporazuma
ali skupni kvalificirani imetniki morajo predložiti tudi predlog
kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma drug dokument o sporazumno usklajenem delovanju pri pridobivanju
delnic banke ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh
delnic.
4. OBVEŠČANJE BANKE SLOVENIJE
12. člen
(Pošiljanje obvestil)
(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice tako,
da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod spodnjo mejo
razpona, za katerega velja dovoljenje, mora najmanj en delovni
dan pred nameravano odtujitvijo delnic o tem pisno obvestiti
Banko Slovenije. V pisnem obvestilu navede tudi velikost predvidene spremembe deleža.
(2) Kvalificirani imetnik mora Banko Slovenije nemudoma
obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o
vsaki drugi statusni spremembi. Pisnemu obvestilu mora priložiti izpisek iz registra oziroma drugega ustreznega javnega
registra.
(3) Finančni holding in mešani poslovni holding, ki ima
v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža
položaj banki nadrejene družbe, mora Banko Slovenije obvestiti v roku petih delovnih dni o vsaki spremembi članov
poslovodstva.
5. KONČNI DOLOČBI
13. člen
(Prenehanje veljavnosti sklepa)
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 28/07).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list RS,
št. 28/07) uporablja do zaključka postopkov iz drugega odstavka 77. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
bančništvu (ZBan-1C; Uradni list RS, št. 19/09).
14. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1C).
Ljubljana, dne 17. marca 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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PRILOGA 1 - SEZNAM DOKUMENTACIJE IN INFORMACIJ
ODDELEK A: Splošne informacije in dokumentacija:
a) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če je bodoči
kvalificirani imetnik pravna oseba, oziroma overjena fotokopija osebnega dokumenta (osebno
izkaznico ali potni list), če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba;
b) statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug
akt iz katerega je razviden organizacijski ustroj;
c) izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko
bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in
informacija o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi
bistveno vplivale na upravljanje bodočega kvalificiranega imetnika;
d) letni poročili, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta, za zadnji dve poslovni leti;
e) revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve poslovni leti, če je bil bodoči
kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila;
f) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče
poslovno leto;
g) seznam oseb, ki so z bodočim kvalificiranim imetnikom v razmerju tesne povezanosti,
vključno z opisom načina povezave;
h) seznam družb, v katerih ima bodoči kvalificirani imetnik lastniški delež, in višina deleža;
i) seznam oseb, ki skupaj z bodočim kvalificiranim imetnikom tvorijo skupino povezanih oseb;
in
j) soglasje oziroma mnenje pristojnega nadzornega organa tretje države o naložbi v kvalificirani
delež banke ali obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega
imetnika v državi njegovega sedeža, tako soglasje oziroma mnenje ni potrebno.
Če je bodoči kvalificirani imetnik nadrejena družba v skupini, mora predložiti tudi:
a) dokumentacijo iz točk d), e) in f) oddelka A te priloge tudi na konsolidirani podlagi;
b) seznam nadzorovanih družb v skupini z imeni pristojnih nadzornih organov;
c) opis dejavnosti in morebitnih drugih aktivnosti, s katerimi se ukvarja skupina kot celota ter
posamezne družbe;
d) navedbo bonitetnih ocen družb, če jih imajo; in
e) opis sistema upravljanja, ki zajema organizacijski ustroj, upravljanje s tveganji in sistem
notranjih kontrol v skupini.
ODDELEK B: Dokumentacija in informacije o ugledu in izkušnjah:
a) seznam oseb, ki so člani poslovodstva bodočega kvalificiranega imetnika in člani
poslovodstev družb v skupini;
b) izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 tega sklepa, če je bodoči
kvalificirani imetnik fizična oseba oziroma za člane poslovodstva, če je bodoči kvalificirani
imetnik pravna oseba;
c) seznam oseb in izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 tega sklepa za
osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika
imele možnost upravljati banko ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo
predlagane za imenovanje v nadzorni svet banke, v poslovodstvo banke ali na mesto člana
višjega vodstva banke; in
d) izpis iz kazenske evidence in izpis iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških,
zaradi storitve kaznivih dejanj oziroma prekrškov iz točke a) in b) drugega odstavka 3. člena.
Če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v banki postal
nadrejena oseba banke, mora predložiti tudi:
a) dokumentacijo v zvezi s pravnomočno zaključenimi postopki proti bodočemu kvalificiranemu
imetniku, bodisi upravnimi postopki, bodisi civilnimi tožbami, bodisi v zvezi z drugimi
Priloga
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sankcijami (odstop s položaja, razrešitev, disciplinski ukrepi ipd.) v povezavi z opravljanjem
gospodarske dejavnosti, funkcije člana poslovodstva, stečajnega upravitelja, izvršitelja, člana
višjega vodstva ali kot neupravičenega imetnika; in
b) če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, podatke iz predhodne točke za družbo, za
člane poslovodstva ter za ostale družbe v skupini in njihova poslovodstva.
ODDELEK C: Dokumentacija in informacije o upravljanju s kvalificiranim deležem:
a) opis namena in cilja pridobitve (strateška naložba, portfeljska naložba ipd.); vrsta delnic,
katerih lastnik je bodoči kvalificirani imetnik pred in po nameravani pridobitvi z navedbo
deleža v celotnem kapitalu ter v glasovalnih pravicah v odstotkih; ter
b) navedba in opis kateregakoli dejanja usklajenega delovanja (kot npr. prispevek drugih oseb k
financiranju, način participacije/udeležbe pri finančnih dogovorih), obstoja oziroma namena
sklenitve delničarskega sporazuma z drugimi delničarji v banki, v kateri bo pridobljen
kvalificiran delež.
Če namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificiran delež večji od 20 % in manjši
od 50 % predloži tudi strateški načrt glede višine kvalificiranega deleža in upravljanja z njim ter
srednjeročni finančni načrt glede izvajanja dividendne politike.
Če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v banki postal
nadrejena osebe banke, mora predložiti tudi pisno strategijo glede investiranja in upravljanja s
kvalificiranimi deleži v skupini, s poudarkom na položaju banke v skupini, z vidika ciljne strukture
skupine, sistema upravljanja v skupini in drugih značilnosti oziroma okoliščin, ki bi lahko vplivale
na sposobnost banke izpolnjevati zahteve iz določb 4. poglavja ZBan-1 in, če je primerno, petega
odstavka 289. člena ZBan-1.
ODDELEK D: Dokumentacija in informacije o financiranju pridobitve kvalificiranega deleža:
a) vrednost nameravanega nakupa v EUR;
b) natančen opis izvora sredstev za nakup kvalificiranega deleža (npr. izdaja finančnih
instrumentov, najem kredita);
c) shema in opis finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža, vključno z
navedbo institucij, ki bodo sodelovale v teh transakcijah; in
d) seznam fizičnih oseb, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 25% poslovnega deleža,
delnic, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih so udeležene pri upravljanju bodočega
kvalificiranega imetnika.
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Obrazec KVALI

Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirani delež
1.

Osebni podatki

1.1

Ime in priimek vložnika

G./Ga.

1.2

Datum rojstva

1.3

Država in kraj rojstva

1.4

Državljanstvo

1.5

Stalno prebivališče

Ime in priimek

Začasno prebivališče

3
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2.

Sposobnosti in izkušnje

2.1

Navedite podatke o svojih dosedanjih zaposlitvah, začenši s svojo zadnjo zaposlitvijo. Opišite
vsa obdobja, tudi obdobja morebitne nezaposlenosti.

Datum od/do
(mesec/leto)

2.2

Naziv delodajalca, naslov in primarna
dejavnost

Delovno mesto

Natančno navedite pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav). Navedite tudi članstva v
vseh strokovnih organih drugih družb, v katere ste vključeni ali pa ste zaprosili oziroma ste
zaprošeni za vključitev, in vsa dodatna izobraževanja s finančnega področja.
Izobrazba

Datum pridobitve

4
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Članstvo

Datum včlanitve

Druga dodatna izobraževanja s finančnega področja

Obdobje izobraževanja
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Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili v zadnjih desetih letih na vodilnih delovnih
mestih.

Naziv družbe

Primarna dejavnost

Funkcija

Obdobje

2.4

V primeru, da ste član poslovodstva ali višjega vodstva družbe, opišite poslovne odnose
družbe z banko, ki je predmet zahteve za izdajo dovoljenja, če ti odnosi obstajajo.

2.5

Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov s finančnega
področja? Če je odgovor pritrdilen, navedite za katero?
DA

2.6

Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 2.5 zavrnjena? Če je odgovor pritrdilen,
navedite katera?
DA

2.7

NE

Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 2.5 odvzeto? Če je odgovor pritrdilen, navedite katero?
DA

2.8

NE

NE

Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni za gospodarski prestopek ali prekršek s področja
gospodarstva?
DA

6

NE
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NE

Ali vas je v zvezi z deležem v kapitalu oziroma upravljanju katerekoli družbe pravnomočno
obsodilo sodišče v Republiki Sloveniji ali tujini ter spoznalo, da ste odškodninsko odgovorni?
Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.
DA

2.14

NE

Ali ste morali odstopiti z delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista? Če je odgovor
pritrdilen, navedite družbo.
DA

2.13

NE

Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti? Če je odgovor
pritrdilen, navedite družbo.
DA

2.12

NE

Ali ste bili razrešeni oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega delovnega mesta? Če
je odgovor pritrdilen, navedite s katerega delovnega mesta in v kateri družbi.
DA

2.11

2705

Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe? Če je
odgovor pritrdilen, navedite ime družbe.
DA

2.10

Stran

NE

Ali ste bili na vodilnem delovnem mestu v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje? Če je odgovor pritrdilen,
navedite družbo.
DA

7

NE
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Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža,
ustanovitelj, član uprave - direktor, zavrnjeno ali razveljavljeno članstvo v katerem koli
poklicnem združenju, oziroma ali je bila družba kakorkoli sankcionirana s strani teh organov v
Republiki Sloveniji ali tujini? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.
DA

2.16

NE

Ali ste bili na vodilnem mestu v družbi, nad katero je bila uvedena prisilna poravnava,
likvidacija, stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali
tujini? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo in kdaj.
DA

Datum: ………………………………………….

Podpis: ………………………………………….

8

NE
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814.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank
in hranilnic

Na podlagi prvega odstavka in drugega odstavka
204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06,
1/08 in 109/08) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank
in hranilnic
1. člen
V prvem odstavku 8. člena Sklepa o poslovnih knjigah
in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07,
119/07 in 102/08; v nadaljevanju sklep) se drugi stavek nadomesti s stavkom, ki se glasi:
»Računovodsko poročilo je sestavljeno iz izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida, izkaza vseobsegajočega
donosa, izkaza denarnih tokov, izkaza sprememb lastniškega
kapitala in priloge s pojasnili k izkazom.«
2. člen
V drugem odstavku 8. člena sklepa se drugi stavek nadomesti s stavkom, ki se glasi:
»Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz
konsolidiranega izkaza finančnega položaja, konsolidiranega
izkaza poslovnega izida, konsolidiranega izkaza vseobsegajočega donosa, konsolidiranega izkaza denarnih tokov, konsolidiranega izkaza sprememb lastniškega kapitala in priloge s
pojasnili h konsolidiranim izkazom.«
3. člen
Točka (a) četrtega odstavka 8. člena sklepa se spremeni
tako, da se glasi:
»(a) revizorjevo poročilo,«
4. člen
9. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(Vrste in členitev računovodskih izkazov)
(1) Banka vključi v računovodsko poročilo računovodske
izkaze na kratkih oziroma predpisanih shemah, ki so priloga k
temu sklepu in so njegov sestavni del. Računovodski izkazi so
izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov (po I. ali II. različici)
in izkaz sprememb lastniškega kapitala.
(2) Banka lahko v računovodskem poročilu postavke poslovnega izida namesto v izkaz poslovnega izida vključi v izkaz
vseobsegajočega donosa.
(3) Vsebino posameznih postavk in način izdelave računovodskih izkazov opredeljujejo MSRP in določila tega sklepa.«
5. člen
V prvem, četrtem in devetem odstavku 10. člena,
v 11. členu, v prvem in tretjem odstavku 15. člena, v točki 1 četrtega odstavka 20. člena in v tretjem odstavku 25. člena sklepa
se besedilo »bilanca stanja« v uporabljenem sklonu nadomesti
z besedilom »izkaz finančnega položaja« v ustreznem sklonu.
6. člen
V drugem odstavku 10. člena sklepa se za besedilom
prvega stavka »na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih
in odhodkih« vstavita besedi »poslovnega izida«.
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7. člen
Za drugim odstavkom 10. člena sklepa se vstavi novi (2a)
odstavek, ki se glasi:
»(2a) Banka izkaz vseobsegajočega donosa razčleni na
čisti dobiček/izgubo v obdobju ter na prihodke in odhodke
vseobsegajočega donosa v obdobju, pripoznane v presežku
iz prevrednotenja ali neposredno v zadržanem dobičku/izgubi
(mimo poslovnega izida ali presežka iz prevrednotenja), na
način, ki izhaja iz sheme izkaza vseobsegajočega donosa. Če
banka v računovodskem poročilu postavke poslovnega izida iz
drugega odstavka tega člena namesto v izkaz poslovnega izida
vključi v izkaz vseobsegajočega donosa, jih vnese pred zap.
št. 1 ČISTI DOBIČEK (IZGUBA) POSLOVNEGA LETA izkaza
vseobsegajočega donosa, razen kazalnikov »Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico« in »Popravljeni čisti dobiček/izguba na
delnico«, ki ju vključi za zap. št. 22 VSEOBSEGAJOČI DONOS
POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI, in postavke v shemi
tega izkaza ustrezno preštevilči. V primeru iz predhodnega
stavka lahko banka natančnejšo razčlenitev postavk izkaza
vseobsegajočega donosa, ki se nanašajo na posamezne sestavine presežka iz prevrednotenja (postavke pod zap. št. 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 15, 16 in 17), namesto v izkazu vseobsegajočega
donosa predstavi v pojasnilih k tem izkazu.«
8. člen
V četrtem odstavku 10. člena sklepa se besedilo »izkaz
gibanja kapitala« nadomesti z besedilom »izkaz sprememb
lastniškega kapitala«.
9. člen
Peti odstavek 10. člena sklepa se spremeni tako, da se

glasi:

»(5) Banka v računovodskih izkazih v stolpce za zneske
prejšnjega leta vnese podatke iz revidiranih računovodskih
izkazov prejšnjega poslovnega leta. Banka lahko v računovodskih izkazih za stolpcem znesek prejšnjega leta doda stolpce
za zgodnejša poslovna leta in v pojasnilih k računovodskim
izkazom tudi pojasnila za ta primerjalna obdobja.«
10. člen
Za petim odstavkom 10. člena sklepa se vstavi novi (5a)
odstavek, ki se glasi:
»(5a) Kadar banka uporabi računovodsko usmeritev za
nazaj oziroma preračuna ali prerazvrsti posamezne postavke v
računovodskih izkazih, ustrezno prilagodi tudi zneske prejšnjega leta oziroma zgodnejših let na način, da so le-ti primerljivi z
zneski obravnavanega poslovnega leta. V primeru iz predhodnega stavka banka v izkaz finančnega položaja za stolpcem
znesek prejšnjega leta oziroma zgodnejšega leta doda tudi
stolpec za začetek prvega primerjalnega obdobja, na katerega
se zadevna sprememba nanaša, in v pojasnila k izkazu finančnega položaja tudi pojasnila za to primerjalno obdobje.«
11. člen
Šesti odstavek 10. člena sklepa se spremeni tako, da se

glasi:

»(6) Kadar banka uporabi priložene sheme računovodskih
izkazov za potrebe medletnega poročanja, vnese podatke za
naslednja obdobja:
(a) v izkaz finančnega položaja podatke po stanju konec
obravnavanega medletnega obdobja (četrtletja, polletja) in po
stanju konec prejšnjega poslovnega leta;
(b) v izkaz poslovnega izida in v izkaz vseobsegajočega
donosa podatke za obravnavano medletno obdobje in kumulativne podatke za obravnavano poslovno leto do danega
datuma ter podatke za primerljiva medletna obdobja prejšnjega
poslovnega leta (to na primer pri trimesečnem poročanju pomeni podatke za zadnje trimesečje in kumulativne podatke za
obdobje od začetka poslovnega leta do konca obravnavanega
trimesečja ter podatke za enaka obdobja prejšnjega poslovnega leta);
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(c) v izkaz denarnih tokov in v izkaz sprememb lastniškega kapitala kumulativne podatke za obravnavano poslovno leto
do danega datuma in podatke za primerljivo obdobje prejšnjega
poslovnega leta.«
12. člen
V osmem odstavku 10. člena sklepa se doda stavek, ki
se glasi:
»Postavke, ki so nepomembne za resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega
donosa banke, se lahko združijo.«
13. člen
V 12. in 13. členu sklepa se besedilo »bilanco stanja in
izkaz poslovnega izida na dolgih shemah« nadomesti z besedilom »izkaz finančnega položaja in izkaz poslovnega izida na
dolgih shemah ter izkaz vseobsegajočega donosa na predpisani shemi« in beseda »ju« z besedo »jih«.
14. člen
V drugem odstavku 20. člena sklepa se besedilo prvega
stavka »v primerjavi s prejšnjim poslovnim letom« nadomesti z
besedilom »v primerjavi s prejšnjim/prejšnjimi poslovnimi leti«
in besedilo tretjega stavka »in primerjalne podatke za prejšnje
poslovno leto« nadomesti z besedilom »in primerjalne podatke
za prejšnje/prejšnja poslovna leta«.
15. člen
Prvi odstavek 25. člena sklepa se spremeni tako, da se

glasi:

»(1) Banka vključi v konsolidirano računovodsko poročilo konsolidirane računovodske izkaze na kratkih oziroma
predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa in so njegov
sestavni del. Konsolidirani računovodski izkazi so konsolidirani
izkaz finančnega položaja, konsolidirani izkaz poslovnega izida, konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa, konsolidirani
izkaz denarnih tokov (po I. ali II. različici) in konsolidirani izkaz
sprememb lastniškega kapitala. Banka lahko v konsolidiranem
računovodskem poročilu postavke poslovnega izida namesto v
konsolidirani izkaz poslovnega izida vključi v konsolidirani izkaz
vseobsegajočega donosa. Banka vključi konsolidirani izkaz
denarnih tokov na shemi izkaza denarnih tokov po I. različici ali
shemi izkaza denarnih tokov po II. različici iz tretjega odstavka
10. člena tega sklepa.«

Uradni list Republike Slovenije
16. člen
V drugem odstavku 28. člena sklepa se besedilo »za
30. junij« nadomesti z besedilom »za 31. maj«.
17. člen
Tretji in četrti odstavek 28. člena sklepa se spremenita
tako, da se glasita:
»(3) Banka predloži revidirano letno poročilo in revidirano
konsolidirano letno poročilo Banki Slovenije v roku in na način,
določenem v zakonu, ki ureja bančništvo.
(4) Banka objavi revidirano letno poročilo in revidirano
konsolidirano letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz
drugega odstavka 57. člena ZGD-1 ter predlogom razporeditve
dobička ali obravnavanja izgube in razporeditve dobička ali
obravnavanja izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila, na
svojih javnih spletnih straneh in vse skupaj zaradi javne objave
predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve v rokih in na način, določenem v zakonu, ki ureja
bančništvo.«
18. člen
Priloge sklepa, ki vsebujejo sheme računovodskih izkazov, se v celoti nadomestijo z novimi shemami, ki so v prilogi
tega sklepa.
19. člen
Banka prvič uporabi sheme računovodskih izkazov iz
18. člena tega sklepa pri izdelavi računovodskih izkazov za
obdobja po uveljavitvi tega sklepa.
20. člen
Banka lahko določbo 3. člena tega sklepa v zvezi z računovodskim poročilom upošteva že pri izdelavi letnega poročila
za poslovno leto 2008.
21. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. marca 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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815.

Navodilo za izdelavo izkaza finančnega
položaja in izkaza poslovnega izida bank in
hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega in drugega odstavka 10. člena Sklepa o
poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni
list RS, št. 28/07, 119/07, 102/08 in 21/09) izdaja guverner
Banke Slovenije

NAVODILO
za izdelavo izkaza finančnega položaja in izkaza
poslovnega izida bank in hranilnic
1. Banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) izdelajo izkaz finančnega položaja na podlagi podatkov iz knjigovodskega
stanja računov in metodologije za izdelavo izkaza finančnega
položaja, ki je sestavni del tega navodila.
2. Banke izdelajo izkaz poslovnega izida na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih in metodologije
za izdelavo izkaza poslovnega izida, ki je sestavni del tega
navodila.
3. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za izdelavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida bank
in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07).
4. Ne glede na točko 3 tega navodila, ostajata v veljavi
Metodologija za izdelavo bilance stanja s podrobnejšo razčlenitvijo bilančnih postavk in Metodologija za izdelavo izkaza
poslovnega izida s podrobnejšo razčlenitvijo postavk, ki sta
sestavni del navodila iz 3. točke tega navodila, pri čemer se
besedilo »bilance stanja« nadomesti z besedilom »izkaza
finančnega položaja« ter se v Metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja s podrobnejšo razčlenitvijo bilančnih
postavk črtata bilančni postavki A.IX. Obresti od finančnih
sredstev in P.VIII. Obresti za finančne obveznosti.
5. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. marca 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner

816.

Navodilo o spremembah Navodila za izračun
kazalnikov poslovanja bank in hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in šestega odstavka 20. člena Sklepa o poslovnih knjigah
in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07,
119/07, 102/08 in 21/09) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
o spremembah Navodila za izračun kazalnikov
poslovanja bank in hranilnic
1. V prilogi Navodila za izračun kazalnikov poslovanja
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07) se spremenijo točke
Metodologije za izračun kazalnikov pod zap. št. 1, 27 in 28 tako,
da se glasijo:
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» 1. Bilančna vsota – zap. št. 36 oziroma 87 iz dolge
sheme izkaza finančnega položaja
27. Likvidna sredstva / Kratkoročne vloge nebančnega sektorja
Likvidna sredstva = Povprečna likvidna sredstva =
seštevek naslednjih postavk iz obrazca KL-1 oziroma
Poročila o količnikih likvidnosti banke, ki je priloga k Sklepu
o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne
pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07 in
83/07):
+ Gotovina v blagajni in čeki (A010)
+ Imetja na računih pri Banki Slovenije (A020)
+ Terjatve do tujih bank in hranilnic na vpogled (A032)
+ Blagajniški zapisi Banke Slovenije (A060)
+ Vrednostni papirji RS (A070)
+ Tuji tržni vrednostni papirji bonitete najmanj BBB
(A081)
Kratkoročne vloge nebančnega sektorja = Povprečne
kratkoročne vloge nebančnega sektorja =
+ Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti –
vloge na vpogled strank, ki niso banke (P.IV.1.4.)
+ Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti –
kratkoročne vloge strank, ki niso banke (P.IV.1.5)
+ Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti –
kratkoročni krediti strank, ki niso banke (P.IV.2.3)
+ Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti – obveznosti za izdane kratkoročne vrednostne papirje
(P.IV.3.1.1)
+ Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti – obveznosti za izdana kratkoročna potrdila o vlogah
(P.IV.3.2.1)
+ Finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki
ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja – kratkoročne
finančne obveznosti do strank, ki niso banke (P.V.2.1)
+ Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje (razlika med
postavko P.II.1 in postavko A.II.1, kolikor P.II.1 izkazuje višje
stanje kot A.II.1)
po mesecih + december prejšnjega poslovnega leta/število
mesecev
28. Likvidna sredstva / Povprečna aktiva
Likvidna sredstva = Povprečna likvidna sredstva =
seštevek naslednjih postavk iz obrazca KL-1 oziroma
Poročila o količnikih likvidnosti banke, ki je priloga k Sklepu
o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne
pozicije bank in hranilnic:
+ Gotovina v blagajni in čeki (A010)
+ Imetja na računih pri Banki Slovenije (A020)
+ Terjatve do tujih bank in hranilnic na vpogled (A032)
+ Blagajniški zapisi Banke Slovenije (A060)
+ Vrednostni papirji RS (A070)
+ Tuji tržni vrednostni papirji bonitete najmanj BBB
(A081)
Povprečna aktiva =
Seštevek aktive (skupaj sredstva) po mesecih + december prejšnjega poslovnega leta/število mesecev«
2. Banka lahko metodologijo za izračun kazalnikov v skladu s tem navodilom uporabi že pri izdelavi letnega poročila za
poslovno leto 2008.
3. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. marca 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
817.

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-8,
z dne 4. 3. 2009, 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, 91/08, 103/08,
112/08, 126/08, 8/09 in 14/09) se zadnji odstavek 2. člena
spremeni tako, da glasi:
»Cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo
količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB):
0,3711 EUR/Sm3.«.
2. člen
Ta akt začne veljati 1. aprila 2009.
Št. 09/2008
Ljubljana, dne 4. marca 2009
EVA 2009-2111-0201
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.
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OBČINE
BELTINCI
818.

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03)
je Občinski svet Občine Beltinci na 20. redni seji dne 12. 3.
2009 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Beltinci za leto 2009
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto
2009 (v nadaljevanju proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in
poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki
proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki,
ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki,
ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter
odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in
zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih
proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin
Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega
uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih
prihodkov in odhodkov izkazani prihodki, stanja sredstev na računu na dan 1. 1. 2009, ter odhodki po proračunskih postavkah,
ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun
se sprejema na nivoju proračunskih postavk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma
plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih
ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in even-

tualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem
sprememb prednostnih nalog.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina
Beltinci.
II. VIŠINA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu
zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih
proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine
Beltinci.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
Konto
I.

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722

73
730
731
74
740
741

Opis
2009
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
16.473.718
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.222.931
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
4.879.395
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
4.331.600
DAVKI NA PREMOŽENJE
368.785
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
179.010
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.343.536
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
86.140
TAKSE IN PRISTOJBINE
7.000
DENARNE KAZNI
1.000
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
23.800
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.225.596
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
136.533
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
2.000
PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
134.533
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
0
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
10.114.254
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
6.512.420
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PROR. IZ SRED. EU
3.601.834
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40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
431
432

75

750

2

PU NAZIV
90
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PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE
0
PREJETA SREDSTVA OD
DRUGIH EVROPSKIH
INŠTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
19.608.649
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
2.622.730
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
354.420
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
56.710
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
2.022.208
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
158.000
SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE
31.392
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
2.739.390
SUBVENCIJE
76.260
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
1.567.360
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
196.850
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
898.920
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 13.336.770
NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
13.336.770
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
909.759
INVESTICIJSKI TRANSFER
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
404.264
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
505.495
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)
–3.134.930
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
0
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

787

1

Št.

OBČINA BELTINCI

3

4

ZS 1.1.

PRIHODKI

2.381.164,52 16.118.987,19

751
44

V.

440
441
VI.

VII.

50
500
55

VIII.
IX.

X.
XI.

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI
MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII.‑IX.)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –
(II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH OB KONCU
TEKOČEGA LETA

0

0

0

–3.134.930
278.610
278.610
187.500
187.500
91.110

–3.043.820
3.043.820
0

III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v
skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz
naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki
občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb
ter drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko
vplačani prejemki.
Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:
5

6

7

8

TP

ZADOLŽ.

RAZP.SRED.

ODHODKI

‑111.589,12

278.610,00 18.667.172,59 18.671.731,12

901

OBČINSKI SVET

902

ŽUPAN/PODŽUPAN

903

NADZORNI ODBOR

7.450,00

904

OBČINSKA UPRAVA

18.159.200,00

905

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

907

PRORAČUNSKI RAZ. SKLAD

SKUP. 4 KS
‑4.558,53

95.055,00
142.546,12

37.480,00
230.000,00

96

OBČINA ‑ NUSZ

131.223,82

264.395,27

961

KS BELTINCI

58.287,14

81.969,81

0,00

0,00

395.619,09

391.060,56

140.256,95

140.256,95

4.558,53
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6
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ZS 1.1.

PRIHODKI

TP

ZADOLŽ.

RAZP.SRED.

ODHODKI

KS BRATONCI

15.201,83

23.855,78

39.057,61

39.057,61

963

KS DOKLEŽOVJE

29.602,43

27.865,30

57.467,73

57.467,73

964

KS GANČANI

7.169,63

32.700,44

39.870,07

39.870,07

965

KS IŽAKOVCI

‑4.654,44

22.670,42

18.015,98

18.015,98

966

KS LIPA

20.676,62

19.599,69

40.276,31

40.276,31

967

KS LIPOVCI

1.234,98

33.887,69

35.122,67

35.122,67

968

KS MELINCI

‑852,90

21.846,14

20.993,24

20.993,24

NERAZPOREJENO (DURS)

4.558,53

KRAJEVNE SKUPNOSTI

2737

SKUP. 4 KS

962

61

Stran

4.558,53

0,00

733.357,10

733.357,10

0,00

21.011,03

281.835,63

281.835,63

422.092,58

11.279,03

18.130,00

18.130,00

57.187,61

531.431,98

90.336,00

111.589,12

239.824,60

21.000,00

20,97

6.830,00

0,00

100

KS BELTINCI

200

KS BRATONCI

300

KS DOKLEŽOVJE

21.567,35

17.300,00

13.011,00

51.878,35

51.878,35

109.346,08

400

KS GANČANI

2.354,09

2.510,00

12.982,00

17.846,09

17.846,09

57.716,16

500

KS IŽAKOVCI

1.435,10

10.400,00

11.951,03

23.786,13

23.786,13

41.802,11

600

KS LIPA

6.253,37

6.239,00

15.883,03

28.375,40

28.375,40

68.651,71

700

KS LIPOVCI

255.542,67

10.057,00

13.291,00

278.890,67

278.890,67

314.013,34

KS MELINCI

4.433,83

800

16.000,00

12.181,00

32.614,83

32.614,83

53.608,07

354.731,27

111.589,12

1.128.976,19

1.124.417,66

1.124.417,66

3.043.820,32 16.473.718,46

0,00

278.610,00 19.796.148,78 19.796.148,78

0,00

SKUPAJ KS IN NUSZ
SKUPAJ VSI PU:

6. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračuni
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.
7. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:
Prog. klas.

Področje

2009

2

3

1

Delež
4

01

POLITIČNI SISTEM

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

207.005,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

697.369,70

3,52

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

14

GOSPODARSTVO

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

981.919,07

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

131.230,00

0,66

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

404.820,00

2,04

19

IZOBRAŽEVANJE

2.081.320,00

10,51

20

SOCIALNO VARSTVO

317.110,00

1,60

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

345.500,00

1,75

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

31.391,89

0,16

19.796.148,78

100,00

SKUPAJ:

123.010,00

0,62

24.790,00

0,13
1,05

87.910,00

0,44

163.500,00

0,83

85.950,00

0,43

1.959.717,45

9,90

349.690,00

1,77

11.803.915,67

60,13
4,46
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8. člen
Financiranje krajevnih skupnosti
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti
zagotovijo tekoči nenamenski transferi po koloni 5 iz tabele v
5. členu tega odloka. Nakazila se vršijo v dvanajstinah – do 20.
v mesecu za tekoči mesec.
Pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
od fizičnih oseb se porabijo v posamezni krajevni skupnosti za
naslednje namene:
Vzdrževanje vaških cest in poljskih poti
Druga komunala
Odvoz odpadkov
Oskrba z vodo
Cestna razsvetljava
Naročnik porabe za navedene namene sta posamezna
krajevna skupnost in župan. Postopke, kjer je potrebno zbiranje
ponudb ali javni razpis vodi občinska uprava v sodelovanju s
krajevno skupnostjo. Krajevna skupnost s sklepom prerazporeja ocenjeno porabo do skupne višine pobranih nadomestil med
navedenimi nameni.
V dogovoru z županom lahko posamezna krajevna skupnost izjavi, da bo pobrana sredstva porabila za drug investicijski namen in namenskost pobranih nadomestil zagotovi občina
s svojimi komunalnimi investicijami. Tako postavko župan uvrsti
v proračun in ustrezno zmanjša postavko s katero razpolaga
krajevna skupnost po predlogu krajevne skupnosti.
9. člen
Občina Beltinci v letu 2009 razpolaga s sredstvi, ki bodo
vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna
za leto 2009 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca
proračunskega leta, to je do 31. 12. 2009. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.
10. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom
drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih
se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s
kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo
sredstev.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče
transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v
postavkah tekočega leta.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le
ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje
župan.
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12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščeni finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov
in odredb.
Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
13. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev,
se oblikujejo v višini 31.156,12 EUR.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.
14. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,00 oziroma največ v višini do 1,5% prejemkov proračuna
po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez
obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena
v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3.
in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Občina se v letu 2009 lahko likvidnostno zadolži za financiranje investicij v infrastrukturne objekte s tem, da saldo kratkoročnih kreditov ob koncu leta ne sme biti višji od
278.610,00 €. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom. Posojilo bo vrnjeno iz proračuna.
O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi odloča občinski svet.
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z
zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega
člena odloča občinski svet.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
17. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine,
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
18. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve
je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih
naročilih.
19. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem
uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
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Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri
zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2009 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi
tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana
primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2.
2010 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto
2009 in realizacijo finančnega načrta za leto 2009 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
21. člen
Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev do
nivoja področja po programski klasifikaciji, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 5%, oziroma največ 10.000,00 € med
proračunskimi postavkami.
O prerazporeditvi in obsegu izvirnih postavk krajevne
skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno
potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
22. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o začasnem financiranju.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009
dalje.
Št. 032-01/2009-20-325/IV
Beltinci, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

819.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem
in kulturo Beltinci

Na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96) Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 2/04), Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS, št. 77/07, 56/08), 16. člena
Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01,
11/03 in 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na svoji 20.
redni seji, ki je bila dne 12. 3 2009 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem
in kulturo Beltinci
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
turizem in kulturo Beltinci (v nadaljevanju: odlok, Uradni list RS,
št. 81/04, 76/08) se med besedama storitev in promocije vstavi
besedilo: »zagotavljanja javnih kulturnih dobrin.«
2. člen
Besedilo 7. člena odloka se spremni, tako da se glasi:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
46.190
47.190
47.621
47.622
47.810
47.890
50.300
50.400
55.201
55.204
55.209
55.300
56.104
56.210
56.300
58.110
58.130
58.190
59.110
59.140
59.200
63.990
68.200
73.200
74.200
74.300
77.210
77.330
77.340
79.120
79.900
82.190
82.300
82.990
90.030
90.040
91.011
91.012
91.020

Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Potniški promet po celinskih vodah
Tovorni promet po celinskih vodah
Počitniški domovi in letovišča
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost avtokampov, taborov
Začasni gostinski obrati
Priložnostna priprava in dostava jedi
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
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Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot
Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
Druge športne dejavnosti
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za
njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih
dejavnosti.«
3. člen
V 10. členu odloka se za sedmo alinejo dodajo nove
osma, deveta in deseta alineja, ki se glasijo:
»– sredstva pridobljena na lokalnih, državnih in mednarodnih razpisih,
– vstopnine,
– drugi zakoniti viri.«
4. člen
Sedma alineja 13. člena odloka se spremeni, tako da se
glasi:
»– imenuje in razrešuje predstavnike ustanoviteljice v
upravni odbor zavoda.«
5. člen
V prvem odstavku 13. člena odloka v sedmi alineji, nadalje v peti in šesti alineji prvega odstavka 19. člena odloka ter
v prvem odstavku 21. člena odloka se znesek »2.000.000,00
SIT« nadomesti z zneskom »10.000,00 EUR«.
6. člen
V drugem odstavku 18. člena odloka se v drugi alineji
za besedo zavoda postavi vejica, preostali del besedila v tej
alineji se črta.
Besedilo drugega odstavka 18. člena odloka se črta in
nadomesti z besedilom: »Predsednika upravnega odbora in
namestnika imenujejo člani upravnega odbora izmed sebe na
prvi konstitutivni seji.«
Za drugim odstavkom v 18. členu odloka se doda novi
tretji odstavek, ki se glasi:
»Delavci zavoda med seboj izberejo predstavnika v
upravnem odboru in z notarsko overitvijo potrdijo, da soglašajo
z izbranim kandidatom. Stroški povezani z notarsko overitvijo
bremenijo zavod. V primeru, da je v zavodu zaposlen samo en
delavec, je ta neposredno član upravnega odbora.«
Sedanji tretji odstavek 18. člena odloka postane četrti
odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 19. člena odloka se črta besedilo desete alineje.
V tem istem odstavku 19. člena odloka dodata novi deseti
in enajsta alinea, ki se glasita:
»– odloča o pritožbah delavcev zavoda, ki se nanašajo
na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega
razmerja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda.«
8. člen
V drugem odsavku 21. člena besedilo »4. leta« nadomesti
z besedilom »5 let.«
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/09-20-327/IV
Beltinci, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

Uradni list Republike Slovenije
820.

Pravilnik o štipendiranju v Občini Beltinci

Na podlagi določil Zakona o štipendiranju (Uradni list RS,
št. 59/07) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03, 43/06) je Občinski svet Občine
Beltinci na 20. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o štipendiranju v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, pogoje in kriterije za podeljevanje štipendij za nadarjene študente v Občini Beltinci,
višino štipendije, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti
štipendista (študenta) in štipenditorja (Občine Beltinci).
2. člen
Štipendije se podelijo za eno študijsko leto in se izplačujejo od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta. Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega
pravilnika, imajo možnost, da se v naslednjem študijskem letu
ponovno prijavijo na razpis.
Štipendije se podeljujejo za študij v Republiki Sloveniji
in v tujini.
3. člen
Občina Beltinci zagotavlja sredstva za izplačilo štipendij
v okviru vsakoletnega proračuna občine.
Sklep o višini mesečne štipendije in sklep o številu štipendij, ki se vsako leto podelijo, sprejme Občinski svet Občine
Beltinci.
4. člen
Za štipendijo ne morejo kandidirati študentje:
– ki že prejemajo kakršnokoli štipendijo,
– ki so v delovnem razmerju ali so vpisani v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali so samozaposleni.
Študentje, ki se jim podeli štipendija po tem pravilniku ne
morejo istočasno biti upravičenci do stimulacije, ki jo Občina
Beltinci podeljuje študentom po Pravilniku o stimulaciji študentov Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 96/04).
5. člen
Občina Beltinci pristopi k Pomurski izobraževalni fundaciji
s katero sklene Pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju štipendiranja študentov iz Občine Beltinci iz namenskih
proračunskih sredstev Občine Beltinci.
II. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
6. člen
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi
javnega razpisa, ki se objavi pred začetkom študijskega leta.
Sklep o razpisu štipendij sprejme župan Občine Beltinci.
Štipendija se izplača najkasneje do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
7. člen
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije za
dodelitev štipendije:
– da ima najmanj 3 leta stalno prebivališče v Občini
Beltinci,
– da ima status rednega študenta (lahko tudi status izrednega, vendar pod pogojem, da ni zaposlen ali prijavljen na
Zavodu za zaposlovanje),
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– da je vpisan na dodiplomski študijski program (v najmanj drugi letnik) ali podiplomski študijski program, deficitarne
smeri v Občini Beltinci oziroma Pomurju,
– da ima povprečno oceno vseh do sedaj opravljenih
izpitov najmanj takšno, kot se določi po pridobitvi podatkov o
deficitarnih poklicih v Občini Beltinci oziroma Pomurju s strani
komisije za štipendiranje.
Podatki o tem kateri poklici so deficitarni v Občini Beltinci
oziroma Pomurju, se pridobijo pri Zavodu RS za zaposlovanje.
8. člen
Komisijo za štipendiranje imenuje župan. Komisija šteje
3. člane v naslednji sestavi:
– predstavnik Občinskega sveta Občine Beltinci,
– predstavnik občinske uprave Občine Beltinci,
– predstavnik Pomurske izobraževalne fundacije.
9. člen
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v roku
razpisa prispele vloge v skladu z pogoji in kriteriji tega pravilnika ter odprtega razpisa. Na podlagi zbrane dokumentacije in
dokazil, komisija izdela prioritetni vrstni red prijavljenih kandidatov.
V primeru če se ugotovi, da je vloga nepopolna, se kandidata pozove k njeni dopolnitvi, če je ne dopolni v predpisanem
roku, se vloga zavrže.
Kolikor imata dva ali več kandidatov enako povprečno
oceno, ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije prejmejo odločitev o dodelitvi oziroma nedodelitvi štipendije. Zoper tako
odločitev je dopustna pritožba v 15 dneh od vročitve odločitve,
o pritožbi odloča župan občine.

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA
IN ŠTIPENDITORJA
10. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Beltinci
kot štipenditorjem in študentom kot štipendistom, se podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju.

dijo,

11. člen
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:
– da uspešno končna letnik za katerega je prejel štipen-

– da opravi enomesečno obvezno prakso na območju
Občine Beltinci oziroma v Pomurju,
– da Občini Beltinci oziroma Pomurski izobraževalni fundaciji poda letno poročilo o poteku študija,
– da je pripravljen sodelovati z Občino Beltinci oziroma
Pomursko izobraževalno fundacijo.

nju,

12. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendiranja, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– navaja neresnične podatke,
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem,
– se redno zaposli v nasprotju s Pogodbo o štipendira-

– ni pripravljen brez opravičljivega razloga sodelovati na
projektih, razpisanih s strani Občine Beltinci oziroma Pomurske
izobraževalne fundacije.
V teh primerih je štipendist dolžan vrniti že prejeto štipendijo štipenditorju. Štipendistu se na njegovo prošnjo za eno
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leto lahko odloži vračilo prejete štipendije, če ne izdela letnika
oziroma se ga oprosti vračila, če v tem času letnik, za katerega
je prejel štipendijo izdela.
Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15
dni od nastanka razloga.
IV. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah denarnih pomoči za izobraževanje v Občini Beltinci (Uradni list RS,
št. 36/98).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/09-20-330/IV
Beltinci, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

CELJE
821.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjski
odjem v Občini Štore

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem
OBČINA ŠTORE
– obračun po merilcih
• variabilni del cene
• priključna moč – fiksni del cene
• števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

0,0756 €/KWh
1,5768 €/KW/mes.
0,0094 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 12. 3. 2009, za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 38/08), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z ZDDV se na vse navedene cene obračuna še
20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 16. marca 2009
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

Stran

2742 /

Št.

21 / 20. 3. 2009

Uradni list Republike Slovenije

CERKNICA
822.

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS‑
UPB2, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/07),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08), 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) in 105. člena Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 39/00) je Občinski svet Občine Cerknica na
12. redni seji dne 12. 2. 2009 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Cerknica za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Cerknica za leto
2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.

I.
70

71

72

73

74

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolgo sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega pror.
iz sredstev proračuna EU

Proračun
2009
13.293.022
8.271.341
7.456.484
6.140.784
965.000
350.700
–
814.857
395.000
20.000
4.000
20.000
375.857
2.585.000
1.985.000

600.000

2.436.681
830.667
1.606.014

II.
40

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.640.522
TEKOČI ODHODKI
2.651.991
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
471.290
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
84.880
402 Izdatki za blago in storitve
1.959.121
403 Plačila domačih obresti
130.000
409 Rezerve
6.700
41
TEKOČI TRANSFERI
3.351.444
410 Subvencije
35.900
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.250.335
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
454.458
413 Drugi tekoči domači transferi
1.610.751
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.377.142
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.377.142
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
259.945
431 Investicijski transferi
81.615
432 Investicijski transferi
178.330
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
–355.000
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
7.500
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
7.500
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
7.500
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
–7.500
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
1.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.000.000
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
1.000.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
–355.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX = ‑III)
355.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2008
355.000
Splošni del občinskega proračuna sestavljen po področjih
ekonomske klasifikacije do ravni kontov.
Splošni del občinskega proračuna, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja in posebni del ter načrt razvojnih programov za
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obdobje 2009–2012, ki ga sestavljajo projekti, so priloga k
temu odloku.
Posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov in so razdeljeni na področja proračunske porabe,
glavne in podprograme ter proračunske postavke, te pa na
podskupine in skupine kontov.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodek proračuna je poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodek požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) ter prihodki iz naslova
okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe v
posebnem delu proračuna. Župan lahko spreminja vrednost
projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnih programov
tekočega leta, za katere se zaradi prenosa plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih
programov po uveljavitvi proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju poroča v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in
njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 100%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in
3. okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 0,05%
skupno doseženih prihodkov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.700 € župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 1.252 € odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
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O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu
odloča župan do višine 3.000,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine
1.000.000 € za prevzete in realizirane investicije.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Cerknica, v letu 2009 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
O soglasju odloča župan.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2009 zadolžijo samo s
soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan in o tem obvesti občinski svet do prve naslednje seje občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-0021/2008-6
Cerknica, dne 12. februarja 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

823.

Sklep o določitvi višine enkratne pomoči
za novorojence v Občini Cerknica za leto 2009

Na podlagi 6. člena Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 66/03) je
Občinski svet Občine Cerknica na 11. redni seji dne 18. 12.
2008 sprejel

SKLEP
o določitvi višine enkratne pomoči
za novorojence v Občini Cerknica za leto 2009
1. člen
Višina enkratne pomoči za otroke rojene od 1. 1. 2009
dalje znaša 135,00 EUR in se izplačuje po Pravilniku o enkratni
pomoči za novorojence v Občini Cerknica.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se
od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 352-5-23/2006
Cerknica, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.
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ČRNA NA KOROŠKEM
824.

Ugotovitveni sklep o nadomestni članici
Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem

Občinski svet Občine Črna na Koroškem je v skladu s
22. členom Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS,
št. 10/06, 101/07) in 30. členom Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 – odločba US) dne 23. 2. 2009
na 13. redni seji sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
Zaradi smrti člana občinskega sveta Franca Kebra, dne
10. 11. 2008 je nadomestna članica Občinskega sveta Občine
Črna na Koroškem do konca mandata: Ivanka Osojnik, roj.
16. 4. 1944, stanujoča Črna na Koroškem, Center 141.
Št. 0320-0016/2007
Črna na Koroškem, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče parc. št. 1431/4, pot v izmeri 94 m2, vpisano v
z. k. vl. št. 665, k.o. Gorenja vas, kot javno dobro, preneha biti
javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče, navedeno v 1. točki tega
sklepa, odpiše iz z. k. vl. št. 665, k.o. Gorenja vas. Vpiše se
v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica
za Občino Gorenja vas ‑ Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, matična številka: 5883261.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-04/2007-006
Gorenja vas, dne 13. junija 2007
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

GORENJA VAS - POLJANE
825.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Gorenja
vas ‑ Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list
RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas ‑ Poljane
na 10. redni seji dne 30. 5. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče parc. št. 1413/2, pot v izmeri 78 m2, vpisano v
z. k. vl. št. 670, k.o. Dobje, kot javno dobro, preneha biti javno
dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče, navedeno v 1. točki tega
sklepa, odpiše iz z. k. vl. št. 670, k.o. Gorenja vas. Vpiše se
v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica
za Občino Gorenja vas ‑ Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, matična številka: 5883261.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-019/2008-005
Gorenja vas, dne 30. maja 2008
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

826.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Gorenja
vas ‑ Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list
RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas ‑ Poljane
na 5. redni seji dne 13. 6. 2007 sprejel

GROSUPLJE
827.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
»Pri pošti«

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine Grosuplje dne 11. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
»Pri pošti«
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Pri pošti«, ki ga je izdelal PROPLAN,
Ivanka Kraljič, s.p., Kovinarska ulica 9, Krško, pod št. 09/08, v
marcu 2009, odgovorni vodja projekta je Ivanka Kraljič, spec.
urb. univ. dipl. inž. arh.
2. člen
Dopolnjen osnutek za javno razgrnitev Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Pri pošti« bo javno razgrnjen v
prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje in v
prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 1. aprila
2009 do 30. aprila 2009.
3. člen
Pripombe in predloge k dopolnjenem osnutku za javno
razgrnitev lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo
v času javne razgrnitve pisno ali ustno na zapisnik na sedežu
KS Grosuplje, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje ali na Uradu za
prostor Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v sredo 15. aprila 2009 ob
17. uri organizirana javna razprava v veliki sejni sobi (5. nadstropje) Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-58/96
Grosuplje, dne 11. marca 2009

Št.
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2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0023/2007
Grosuplje, dne 4. marca 2009

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

828.
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Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

830.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 57/4, k.o.
Grosuplje – naselje

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04, 14/05 in 126/07) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 24. seji dne 4. 3. 2009 sprejel

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 24. seji dne 4. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljišču parc. št. 1010/9 k.o. Stranska vas

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljišču parc. št. 57/4, k.o. Grosuplje – naselje

1.
Na zemljišču parc. št. 1010/9, pot v izmeri 300 m2, pripisano pri vl. št. 865, k.o. Stranska vas, se s tem sklepom ukinja
status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 1010/9 k.o. Stranska vas, tako preneha
biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane
last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.

1.
Na zemljišču parc. št. 57/4 pot v izmeri 27 m2, pripisanem
pri vl. št. 774, k.o. Grosuplje – naselje, se s tem sklepom ukinja
status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 57/4, k.o. Grosuplje – naselje, tako
preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in
postane last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.

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

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

Št. 478-0076/2008
Grosuplje, dne 4. marca 2009

Št. 478-0023/2007
Grosuplje, dne 4. marca 2009

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

829.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 52/4 in parc.
št. 54/4, obe k.o. Grosuplje – naselje

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

831.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 552/2, parc.
št. 557/2 in parc. št. 558/2, vse k.o. Grosuplje –
naselje

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 24. seji dne 4. 3. 2009 sprejel

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 24. seji dne 4. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 52/4 in parc. št. 54/4,
obe k.o. Grosuplje – naselje

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljiščih parc. št. 552/2, parc. št. 557/2 in parc.
št. 558/2, vse k.o. Grosuplje – naselje

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita zemljišči parc. št. 52/4 pot v izmeri 1 m2 in parc. št. 54/4
pot v izmeri 8 m2, obe k.o. Grosuplje – naselje.

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča parc. št. 552/2 dvorišče v izmeri 23 m2, parc.
št. 557/2 dvorišče v izmeri 31 m2 in parc. št. 558/2 dvorišče
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v izmeri 20 m2, vse pripisane pri vl. št. 842, k.o. Grosuplje –
naselje.

720/35, 720/36, 720/37, 720/38, 720/39, 720/40, 720/43,
720/44, 720/45, vse k.o. Stična.

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

II. NAMEMBNOST PROSTORA IN VRSTE GRADENJ

Št. 711-0011/2006
Grosuplje, dne 4. marca 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

IVANČNA GORICA
832.

Odlok o zazidalnem načrtu S 3/a Kojina
(uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 18. seji dne 5. 3. 2009 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Odloka o zazidalnem načrtu S 3/a Kojina, ki obsega: Odlok o zazidalnem načrtu S 3/a Kojina (Uradni list RS,
št. 124/04) in Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta S 3/a Kojina (Uradni list RS, št. 124/08)

ODLOK
o zazidalnem načrtu S 3/a Kojina
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/96, 5/98, 6/98, 7/99, 3/00 in Uradni list RS, št. 75/04)
sprejme zazidalni načrt »S 3/a Kojina«. Zazidalni načrt je izdelal Acer, Novo mesto d.o.o. pod št. OLN‑01/2003. Sestavljata
ga tekstualni del in grafične priloge. Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta je izdelal Acer, Novo mesto d.o.o. pod
št. OPPN‑L1/2007.
2. člen
Zazidalni načrt S 3/a Kojina se pripravlja za območje med
lokalno cesto Stična–Vir pri Stični na vzhodu, obstoječima cestama na jugu ter severu in gozdno cesto na zahodu. Območje
leži južno od Stične. Na območju so nepozidane gozdne in
travniške površine.
Območje zazidalnega načrta obsega 3,10 ha. Meja območja zazidalnega načrta poteka na severu po asfaltirani cesti, na
vzhodu po lokalni cesti Stična–Vir pri Stični, na jugu po južnem
robu parcel, ki se navezujejo na načrtovano osrednjo cesto in
na zahodu po gozdni makadamski cesti.
V območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
so zajeta zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št.: 1586
(krajevna pot na severu), 720/1, 1583/1 (lokalna cesta), 715/4,
715/10, 715/11, 715/13, 715/20, 715/21, 715/22, 715/23,
715/24, 715/25, 715/27, 715/28, 715/29, 715/30, 715/31,
715/32, 715/33, 715/34, 715/35, 715/36, 718, 719/3, 719/5,
719/8, 720/1, 720/15, 720/16, 720/17, 720/18, 720/19, 720/20,
720/21, 720/22, 720/23, 720/24, 720/25, 720/26, 720/27,
720/28, 720/29, 720/30, 720/31, 720/32, 720/33, 720/34,

3. člen
Območje urejanja se namenja pretežno stanovanjem,
deloma pa tudi mirnim poslovnim in storitvenim dejavnostim.
V območju se dovolijo mirne poslovne dejavnosti, ki ne
presegajo ravni hrupa, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08 in za
katere zadostujejo 2 do največ 4 parkirna mesta, razen objekta
št. 21, kjer se dovoli do največ 7 parkirnih mest. Mirne poslovne dejavnosti se smejo presegati 25% bruto površine objekta
(vseh etaž), razen v območju 4, kjer ne smejo presegati 40%
bruto površine objekta (vseh etaž).
Skladno s klasifikacijo iz Uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) in skladno z omejitvami iz prvega odstavka tega člena so dovoljene naslednje
dejavnosti: (J) informacijske in komunikacijske, (K) finančne in
zavarovalniške, (L) poslovanje z nepremičninami, (M) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti in (N) druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Predlagane so naslednje ureditve: ureditev sklopa stanovanjskih objektov v osrednjem in južnem delu območja,
ureditev sklopa stanovanjskih oziroma poslovno‑stanovanjskih
objektov na severu območja in ureditev nepozidanih gozdnih
in travniških površin.
Hkrati so določene pripadajoče ureditve infrastrukturnih
vodov in naprav, ureditev nove notranje ceste.
4. člen
Na območju ZN se dovolijo naslednje gradnje:
– gradnja novih manj zahtevnih objektov in enostavnih
objektov (v povezavi z 12. členom tega odloka),
– dela v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
– dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter vzdrževanje
stavb,
– gradnja gospodarske javne infrastrukture ter drugih
omrežij in objektov v javni rabi,
– gradnja in postavitev pomožnih objektov, kot so ograje,
pomožni infrastrukturni objekti, postavitev začasnih objektov za
lastne potrebe, postavitev urbane opreme.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR
A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja
5. člen
Zasnova urbanističnega urejanja
S predlaganimi posegi se zagotovi urejena nova pretežno
stanovanjska soseska med obstoječo suburbano strukturo na
vzhodu in severu ter gozdnimi površinami na jugu in zahodu.
Znotraj območja zazidalnega načrta se ohranijo odprte nepozidane površine – v območju dveh gozdičev (ob lokalni cesti in
na severu). Zelen predah med pozidavo se nameni druženju
in rekreaciji prebivalcev ter igri otrok ipd. Označi se arheološko
najdišče.
Preostali prostor se pozida racionalno in razmeroma strnjeno. V južnem delu območja je načrtovana gradnja individualnih stanovanjskih objektov, v severnem (z neposredno
dostopnostjo z lokalne ceste) pa poslovno‑stanovanjskih ali
stanovanjskih objektov. Nova pozidava se v čim večji meri
navezuje na obstoječe omrežje cest in poti, na novo se uredi
notranja cesta, ki v polkrožni obliki spremlja potek ohranjenih
gozdnih gričev. Nanjo se navezuje zazidalna shema pravilnih
oblik, ki omogoča racionalno prostorsko izrabo. Pravilna polkrožna oblika ceste se odraža tudi na enostavni parcelacijski
shemi s podobno velikimi gradbenimi parcelami.
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Št.

Koncept zagotavlja ureditev različnega števila parkirišč
v obcestnem pasu parcel, kar omogoča tudi umestitev mirnih
poslovnih dejavnosti v objekte.
6. člen
Sklop 1: stanovanjski objekti v osrednjem in južnem
delu območja ZN
Sklop stanovanjskih oziroma poslovno‑stanovanjskih
objektov v osrednjem in južnem delu območja ZN se zasnuje
kot polkrožna pozidava, ki »objema« gozdnat grič na severu
(gozd posebnega pomena, ki se ohranja) in hkrati izrablja
blag padec terena proti jugu ter ugodno južno in jugozahodno
orientacijo. Ohrani se tudi območje varovanja arheološkega
spomenika – gozdnat grič ob lokalni cesti.
Nova polkrožna notranja cesta se odcepi z lokalne ceste
na vzhodu ter poteka približno vzporedno z obstoječo južno
obodno cesto, s čimer se območje deli na razmeroma pravilne
parcele. Sklop sestavljajo poenoteno zasnovane gradbene parcele stanovanjskih hiš, ki se nizajo pravokotno na krožno cesto.
V obcestnem delu se uredi enostranski pločnik po severni strani cestišča. Dovozi se uredijo s te ceste, parkiranje pa v okviru
posameznih parcel. Na obcestni strani se uredijo dostopi, garaže z nadstrešnicami in vhodni deli objektov. V zadnjem delu
parcel ostaja prostor za ureditev vrtov. Garaže z nadstrešnico
se praviloma locirajo na severni oziroma severovzhodni strani
parcel, dobro osončene južne in jugozahodne lokacije pa se
namenijo vrtovom.
Preoblikovanja terena se izvedejo z ustrezno postavitvijo
objektov v teren glede na notranjo cesto, prilagoditve terena se
izvedejo s čim manjšimi nasutji in vkopi.
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7. člen
Sklop 2: Stanovanjski oziroma poslovno‑stanovanjski
objekti na severu območja ZN
Sklop treh stanovanjskih oziroma poslovno‑stanovanjskih
parcel se uredi ob lokalni cesti na severovzhodu, še dve stanovanjski enoti pa na severni strani ob obstoječi stanovanjski hiši.
Objekti vzdolž lokalne ceste se z dostopi vežejo neposredno
nanjo, pri tem je treba urediti preoblikovanje terena (zasutje) v
pasu ob lokalni cesti.
Zagotovi se obcestna linija objektov, z gradbeno linijo
vzdolž ceste. Sklop treh objektov tvori samostojen niz, ki je
odgovor na pozidavo preko ceste. V tem delu je zagotovitev
javne dejavnosti (npr. trgovina osnovne oskrbe) najbolj smiselna. Najbolj severni objekt se z dovozom navezuje na obstoječo
cesto, ki poteka po severnem robu območja.
Na južnem delu tega sklopa pozidave je, zaradi zagotovitve čimbolj racionalne izrabe prostora za pozidavo, predviden
manjši poseg v gozdič ob cesti, tu se oblikuje nov gozdni rob.
8. člen
Oblikovanje objektov
Tip pozidave naj se poenoti na poenoteno oblikovane
objekte z dvokapnimi strehami naklona (od 30 do 35 stopinj).
Garaže in nadstrešnice pa morajo imeti ravne oziroma enokapne
strehe nizkega naklona. Objekti naj bodo načeloma pravokotni.
Fasade naj bodo oblikovane sodobno, z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov okenskih in vratnih odprtin ter ostalih
elementov fasade in usklajeno po celotnem kompleksu. Predlaga se poenotena uporaba materialov na fasadah, dovolijo
se fasade v barvni lestvici svetlih toplih tonov.

B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za nove objekte
9. člen
Tabela 1:
Sklop 1: stanovanjski objekti v osrednjem in južnem delu območja ZN
Skupna
Višin.
Št.
Tloris.
Kota
bruto
gabarit
obj.
Namembnost
gabarit
pritličja v m
površ.
vm
(F), (G)
v m2
1
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
K+P+(m)
2x108=
347,00
216
2
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
K+P+(m)
2x108=
347,00
216
3
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
K+P+(m)
2x108=
348,00
216
4
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
K+P+(m)
2x108=
347,50
216
5
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
(K)+P+(m) 1x108=
348,50
108
348,50
6
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
(K)+P+(m) 1x108=
108
7
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
(K)+P+(m) 1x108=
349,40
108
8
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
(K)+P+(m) 1x108=
350,00
108
349,90
9
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
(K)+P+(m) 1x108=
108
10
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
(K)+P+(m) 1x108=
349,80
108
349,70
11
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
K+P+(m)
2x108=
216
12
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
K+P+(m)
2x108=
349,60
216
13
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
K+P+(m)
2x108=
349,00
216

Drugi pogoji in določila
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
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14

Stanovanjski objekt (A)

9 x 12

K+P+(m)

15

Stanovanjski objekt (A)

9 x 12

(K)+P+(m)

16/1

Stanovanjski objekt (A)

9 x 12

(K)+P+(m)

16/2

Stanovanjski objekt (A)

9 x 12

(K)+P+(m)

a
b

Nadstrešnica (F)
Garaža (F)

5x3
5x3

P
P

2x108=
216
2x108=
216
2x108=
216
2x108=
216
15
15

348,00
348,30
346,50
346,00
(B)
(D)

Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje poenoteno
(C)
(E)

Opomba 1: poleg v tabeli navedenih pogojev se dovolijo še odstopanja in drugi dodatni pogoji, ki so v nadaljevanju navedeni
pod oznakami (A)–(H)
(A) Dovoli se tudi mirna poslovna dejavnost oziroma storitvena obrt (čevljar ipd.), ki ne veže nase večjega parkiranja in ne
povzroča hrupa.
(B) Enako kot pripadajoči stanovanjski objekt oziroma do ± 0,50 m odstopanja.
(C) Nadstrešnica naj se oblikuje kot povezovalni člen med garažo in stanovanjsko hišo, oblikovana naj bo transparentno,
enostavno, poenoteno s pripadajočim stanovanjskim objektom in z garažo. Dovoli se sodobno oblikovanje z uporabo enostavnih
pravokotnih oblik in ravnih ali enokapnih streh z nizkim naklonom ter uporaba lahkih kovinskih konstrukcij temnih (sivih) barv.
(D) Enako kot pripadajoči stanovanjski objekt ali nadstrešnica oziroma do ± 0,50 m odstopanja.
(E) Garaža se oblikuje kot enostaven pravokoten objekt. Nizka enokapna oziroma ravna streha naj se uskladi z nadstrešnico
– streha naj bo enotna čez oba objekta. Garaža naj bo oblikovana enostavno, poenoteno s pripadajočim stanovanjskim objektom
in z nadstrešnico.
(F) Dovoli se tudi izvedba garaže brez nadstrešnice in sicer na predvidenem prostoru z odmikom od stanovanjske hiše ali
poleg pripadajoče stanovanjske hiše.
(G) Dovolijo se odstopanja skladno z dovoljenimi odstopanji v 29. členu.
(H) Dovoli se združiti objekta garaže in nadstrešnice v enoten objekt – garažo.
Opomba 2: oznaka (K) pri višinskih gabaritih stanovanjskih objektov pomeni popolnoma vkopano klet.
Tabela 2:
Sklop 2: Stanovanjski oziroma poslovno‑stanovanjski objekti na severu območja ZN
Skupna
Višin.
Št.
Tloris.
Kota
bruto
gabarit
obj.
Namembnost
gabarit
pritličja v
površ.
vm
m (F),(H)
2
vm
21
Stanovanjski objekt (A)*
9 x 12
K+P+(m)
2x108=
346,60
216
22
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
K+P+(m)
2x108=
346,50
216
23
Stanovanjski objekt (A)
9 x 12
K+P+(m)
2x108=
346,40
216
24
Stanovanjski objekt (A) ** 9 x 12
P+1+(m)
2x108=
346,00
216
25
Stanovanjski objekt (A) ** 9 x 12
P+1+(m)
2x108=
345,50
216
A
Nadstrešnica (F)
5x3
P
15
(B)
B
Garaža (F)
5x3
P
15
(D)

Drugi pogoji in
določila
Celoten sklop objektov se oblikuje
poenoteno, (G)
Celoten sklop objektov se oblikuje
poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje
poenoteno
Celoten sklop objektov se oblikuje
poenoteno, (G)
Celoten sklop objektov se oblikuje
poenoteno, (G)
(C)
(E)

Opomba: poleg v tabeli navedenih pogojev se dovolijo še odstopanja in drugi dodatni pogoji, ki so v nadaljevanju navedeni
pod oznakami (A)–(I)
(A) Dovoli se tudi mirna poslovna dejavnost oziroma storitvena obrt (čevljar ipd.), ki ne veže nase večjega parkiranja in ne
povzroča hrupa.
(B) Enako kot pripadajoči stanovanjski objekt oziroma do ± 0,50 m odstopanja.
(C) Nadstrešnica naj se oblikuje kot povezovalni člen med garažo in stanovanjsko hišo, oblikovana naj bo transparentno,
enostavno, poenoteno s pripadajočim stanovanjskim objektom in z garažo. Dovoli se sodobno oblikovanje z uporabo enostavnih
pravokotnih oblik in ravnih ali enokapnih streh z nizkim naklonom ter uporaba lahkih kovinskih konstrukcij temnih (sivih) barv.
(D) Enako kot pripadajoči stanovanjski objekt ali nadstrešnica oziroma do ± 0,50 m odstopanja.
(E) Garaža se oblikuje kot enostaven pravokoten objekt. Nizka enokapna oziroma ravna streha naj se uskladi z nadstrešnico
– streha naj bo enotna čez oba objekta. Garaža naj bo oblikovana enostavno, poenoteno s pripadajočim stanovanjskim objektom
in z nadstrešnico.
(F) Dovoli se tudi izvedba garaže brez nadstrešnice, in sicer na predvidenem prostoru z odmikom od stanovanjske hiše ali
poleg pripadajoče stanovanjske hiše.
(G) Na parcelah za objekte št. 21, 24 in 25 je treba upoštevati, da se ob rekonstrukciji ceste za to nameni potreben prostor
v okviru severnega dela teh treh parcel.
(H) Dovolijo se odstopanja skladno z dovoljenimi odstopanji v poglavju X. Tolerance.
(I) Dovoli se združevanje objekta garaže in nadstrešnice v enoten objekt – garažo.
(A)* Dovoli se tudi oskrbna dejavnost, npr. trgovina osnovne preskrbe, parkirišča se uredijo na pripadajoči parceli objekta
** dovoli se povečava parcel št. 24 in 25.
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IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE
10. člen
Utrjene površine:
Območje se z dostopi navezuje na obstoječe ceste, ki
ga obkrožajo. Za dostope do novih objektov se zagotovi nova
notranja cesta, ki polkrožno spremlja oba gozdna griča na
severu. Utrjene odprte površine se urejajo delno kot javne površine (ceste, hodniki za pešce) in delno kot zasebni prostori
(parkirišča pri objektih).
Pločniki se zagotovijo ob novi notranji cesti. V celotnem
območju ZN se dovolijo le nizke hitrosti, zato se kolesarski promet odvija po robu voznih površin. Ceste, parkirišča in druge
manipulativne površine se asfaltirajo, peš površine (pločniki)
se tlakujejo ali asfaltirajo, peš in dovozna pot se uredi v makadamu.
11. člen
Zelene površine:
Skladno s smernicami Zavoda za gozdove Slovenije, OE
Ljubljana in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Ljubljana se oba gozdiča v osrednjem oziroma vzhodnem
delu območja v večji meri ohranjata nepozidana.
Gozdič ob lokalni cesti (območje arheološkega spomenika – gomila) se vključi v ZN kot parkovna ureditev, delno se ga
zmanjša na severu, kjer se oblikuje nov gozdni rob. V njem se
uredi prezentacija arheološkega spomenika (tabla). Na območju se dovolijo arheološke raziskave in tradicionalna raba brez
posegov v zemeljske plasti, skladno s pogoji Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana.
Gozd na temenu večjega griča se ohrani kot gozd posebnega pomena – s poudarjeno klimatsko, rekreacijsko, higiensko‑zdravstveno in estetsko funkcijo. Zato se predvidi zadosten
odmik objektov od roba strnjenega gozda. Posamezna zasaditev se izkrči, poseg v rob gozda (odstranitev grmičevja) je treba
sanirati in gozdni rob na novo oblikovati – zasaditi z avtohtonimi grmovnicami. Načeloma se območje strnjenega odraslega
gozda ohranja, grmovje oziroma območje v zaraščanju pa se
lahko odstrani.
Z zasaditvami drevja se poudari polkrožnost pozidave na
južnem delu območja, v obcestnem pasu se zasadi po eno ali
dve drevoredni drevesi enakomerno – na vsaki parceli. Zasadijo naj se listavci (beli gaber, drevoredno vzgojene sadike).
Preostale travnate, delno pa tudi gozdne površine nudijo
možnost za igro in rekreacijo v naravi. Ta prostor se lahko uredi
kot ambient za druženje stanovalcev za otroke in za odrasle.
12. člen
Drobna urbana oprema:
Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora biti
poenotena z elementi drobne urbane opreme (klopi, koši za
smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa, označevalne table) in
z arhitekturnim oblikovanjem območja.
Skladno s koncipiranjem poenoteno oblikovane soseske
naj bo prilagojeno oblikovana tudi urbana oprema območja.
Treba je zagotoviti poenotenje v materialih (les, kovina, beton)
in barvah (temno sive barve). Ograje se izvedejo v leseni, kovinski ali kombinirani izvedbi in se oblikovno poenotijo.
Pogoji za druge objekte in ureditve:
V okviru gradbenih parcel objektov se dovoli izgradnja
kapnic za zbiranje deževnice s streh in kompostiranje odpadkov ter postavitev začasnih objektov za potrebe izgradnje
objektov.
Oporni zidovi so dovoljeni izjemoma (v primeru zahtevnih
prilagoditev terena in če drugačne rešitve brežin ne bi bile
funkcionalne z vidika porabe prostora ali kakovosti prostorskih
ureditev) in ne smejo presegati 1,20 m v višino. Uredijo se v
betonu, vidni del opornih zidov pa je treba zasaditi s prevešavimi grmovnicami.
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V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO
UREDITEV OBMOČJA
13. člen
Cestno omrežje in parkirišča:
Nova cestna mreža upošteva obstoječe prometnice smeri
in priključke in se navezuje na obstoječe ceste in na predvideno
rekonstrukcijo lokalne ceste Stična–Vir pri Stični–Griže tako, da
je upoštevan situativni in vertikalni potek trase. V okviru tega
zazidalnega načrta je predlagana ureditev pločnika širine 1,55
m na zahodni strani lokalne ceste.
Notranja cesta se odcepi z obstoječe lokalne ceste in
se nato naveže na severozahodnem delu območja ZN preko
obstoječe poti na obstoječo krajevno cesto, ki poteka po severnem robu območja. Ta cesta izoblikuje notranjo zanko, opremljeno z enostranskim pločnikom – po severni strani ceste. Na
to cesto se navežejo dovozi do posameznih objektov. Cesta se
izvede v asfaltu in se niveletno prilagaja zahtevam predvidene
pozidave in niveleti lokalne ceste (upoštevan je idejni projekt).
Na zahodni strani se cesta izteče na obstoječo gozdno pot, ki
se prilagodi, razširi in asfaltira.
Normalni profil ceste znaša:
– vozna pasova
– enostranski
pločnik
– bankina
– bankina
skupaj

2 x 2.50 = 5.00 m
1 x 1.55 = 1.55 m
1 x 0.50 = 0,50 m (na strani pločnika)
1 x 1.00 = 1.00 m
8.05 m

Parkirišča:
Parkirišča se izvedejo v okviru parcel, v območju uvozov
na posamezne parcele. Vsa parkirišča se uredijo v območju
parcel, ki mejijo na javne površine (ceste). Več parkirišč je treba
predvideti pri objektih s poudarjeno javno dejavnostjo.
14. člen
Vodovod:
Obravnavano območje se s pitno vodo oskrbi iz vodovodnega sistema Stična. Napajalni cevovodi oklepajo območje na
vzhodni strani – ob regionalni cesti poteka ob zahodnem robu
PE cev preseka 100 mm, ob severni strani pa potekata tranzitni
cevovod NL izvedbe preseka 250 mm in oskrbovalni vod PE
izvedbe preseka 100 mm.
Tlak v cevovodu znaša 4 bare, prostornina vodohranov
ustreza gašenju požara za čas dveh ur po 10 l/s. Predvidena
je postavitev nadzemnih hidrantov na 80 m pokritega radija
z ustreznimi zasuni. lz PE cevovodov, ki so oskrbovalni, se
izvedejo odcepi za posamezne ulične nize – ob notranji cesti.
Cevovodi so predvideni v obcestnih koridorjih na javnih površinah. Pri tem so upoštevana določila o odmikanju in križanju z
drugo infrastrukturo. Hišni vodovodni priključki z zunanjimi vodomernimi jaški so locirani izven cest (območja javne površine)
in sicer na robu parcel predvidenih objektov.
Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upošteva naslednje pravilnike in odloke oziroma njihove novelacije in dopolnitve:
– Odlok o pogojih dobave in načinu odjema pitne vode na
območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 29/91),
– Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica,
št. 5/97),
– Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
javnih vodovodov (Uradni list RS, št. 65/97),
– Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo
(Uradni list RS, št. 30/91).
15. člen
Kanalizacija:
Obravnavano območje nima urejenega javnega sistema
za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih
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voda. Izgradnja objektov in ureditev se izvaja po zaključenih
območjih objektov, vzporedno z izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture za posamezno območje, skladno z 10. členom
tega odloka. Komunalna odpadna voda se iz jugovzhodnega
območja spelje na predvideno javno kanalizacijo Vir, ki se odvede do kanalizacije Studenec, po vzhodni in v nadaljevanju po
južni strani območja, medtem ko se severni del območja odvede proti sistemu Stična oziroma šolskemu centru. Do izgradnje
potrebnega kanalizacijskega omrežja na katerega se priključijo
kanalizacijski odseki znotraj obravnavanega območja, se kot
začasni objekti za dispozicijo sanitarnih odpadnih vod lahko
uporabljajo nepretočne greznice (Uredba o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
Uradni list RS, št. 98/07, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v
okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni
list RS, št. 109/07).
Objekti, ki bodo imeli komunalno odpadno vodo speljano v
nepretočno greznico, se morajo po izgradnji javne kanalizacije,
in sicer v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za
kanalizacijo, nanjo obvezno priključiti. Za odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode se lahko predvidi tudi mala komunalna čistilna naprava. V primeru odvajanja komunalne odpadne
vode v malo čistilno napravo priključitev objekta na predvideno
kanalizacijsko omrežje po izgradnji le tega ni obvezno.
Severozahodni del predvidene pozidave se priključuje
na predvideni mešani sistem kanalizacije, ki poteka proti šolskemu centru, južni in vzhodni del predvidene pozidave pa
se priključuje na predvideni ločeni sistem kanalizacije Vir. Pri
načrtovanju so upoštevane naslednje jakosti v odvisnosti od
pogostosti in trajanjem: enkrat v dveh letih za 15‑minutno
trajanje – 200 l/s/ha.
Priključitev na priključno kanalizacijsko cev se izvede v
revizijskem jašku preseka 80 cm z vtokom na zgornjo polovico
mulde. V primeru, če je premostitvena višina med dovodno cevjo
in vtokom, večja od 50 cm, je potrebno izvesti vpadno koleno s
suhim izpustom v revzijski jašek. Priključna cev mora biti izvedena v takšnem padcu v smeri proti priključni cevi, da hitrost vode
ne prekorači 3 m/s oziroma 0,4 m/s pri sušnem odtoku.
Priključna kanalizacijska cev se izvede v PE izvedbi,
togostnega razreda najmanj SN 8.
Najmanjši presek kanalizacijskega priključka znaša
200 mm. Največje polnitve cevi znašajo pri kanalu za odpadno
sanitarno vodo 50%, pri kanalu za meteorno vodo in pri mešanem kanalu pa 70%.
Zunanja ureditev vsake posamezne parcele mora biti
izvedena tako, da se prepreči odtekanje meteorne vode na
sosednja zemljišča.
16. člen
Elektro energetsko omrežje:
Ob lokalni cesti št. 138 110 Stična–Vir pri Stični–Griže
od transformatorske postaje Stična‑naselje, na desni strani
ceste proti Viru, poteka obstoječi nizkonapetostni kablovod
E‑XAY2Y‑j 4x70 mm2, kot priključek za dve že zgrajeni stanovanjski hiši v ZN Kojina. Preko območja ZN KOJINA poteka tudi
obstoječi 20 kV daljnovod.
Zaradi predvidenih objektov in ureditev v območju ZN se
obstoječi 20 kV daljnovod od TP do obstoječega droga daljnovoda, ki se nahaja tik ob območju ZN na severozahodni strani
ZN, pokablira v novozgrajeno štiricevno kabelsko kanalizacijo
v dolžini ca. 200 do TP Stična naselje.
Pri načrtovanju elektro omrežja za potrebe predvidenih
prostorskih ureditev je upoštevana nova cestno‑prometna ureditev. Obravnavano območje se bo napajalo z elektroenergijo
iz obstoječe TP Stična naselje, in sicer z novo predvidenim
kablom, položenim v štiri (dvo)cevno kabelsko kanalizacijo, ki
bo potekala v predvidenem pločniku ob zahodni strani lokalne
ceste in po pločniku interne ulice. Za napajanje predvidenih
objektov se v pločnikih ob notranji cesti predvidi kabel položen
v dvocevno kabelsko kanalizacijo.
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Vsi kabli NN razvoda se po trasah pod zelenicami in pod
utrjenimi površinami polagajo v kabelsko kanalizacijo. Kabelska
kanalizacija se izdela iz nx PVC Ø 160 cevi (dvo‑, štiricevna).
Zaščita kabla: Ob energetskem kablu se položi ozemljilo
iz jeklenega in pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm 20 cm nad
kablom (kot zaščitno in združeno ozemljilo).
Razvod javne razsvetljave:
Obravnavano območje se bo priključilo na omrežje javne
razsvetljave. Napajanje javne razsvetljave je predvideno iz
novo predvidene omarice PJR, ki bo priključena na obstoječo
trafo postajo.
Vse javne površine se opremijo z javno razsvetljavo. Ceste,
ki so namenjene prometu, se opremijo s svetilkami. Na 125W na
kovinskih stebrih višine 4,5 m ter na medsebojnem odmiku od 18
do 30 m. Srednji nivo osvetljenosti znaša Esr = 8 lx. Ob notranji
cesti se uredi enostranska javna razsvetljava.
Uporabijo se oblikovno poenotene ulične svetilke, skladno
z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07. Njihovo oblikovanje naj
bo usklajeno s sodobnim oblikovanjem posameznih elementov
urbane opreme in v enakih ali usklajenih materialih in barvah.
17. člen
Tk omrežje:
Telekomunikacijsko omrežje je na predmetnem območju
izvedeno z zemeljskimi kabli in kabelsko kanalizacijo in je
vključeno na TC Ivančna Gorica.
Za priključitev novih objektov na območju urejanja je potrebno povečati kapacitete TK omrežja na obstoječih trasah do
območja urejanja. Ob notranji cesti je za potrebe načrtovane
pozidave predvidena izgradnja dvocevne kabelske kanalizacije
s cevmi PVC profila 110 mm in jaški 120 x 150 x 200 cm.
18. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje se izvede s posameznimi kurilnicami. Vsak
objekt ima svojo kotlovnico, ki je v primeru ogrevanja s kurilnim oljem v pritličnih ali kletnih prostorih, v primeru ogrevanja
s plinom pa mora biti v pritličju. Če bo deponija olja v vsakem
objektu, mora biti urejen ustrezen dostop za cisterno.
Ogrevanje naj se prednostno ureja z uporabo obnovljivih
(alternativnih) virov energije.
19. člen
Odstranjevanje odpadkov:
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo.
Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir,
kartoni, lesni odpadki, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih
lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih
odvažati v nadaljnjo predelavo.
Prostori za odpadke se uredijo poenoteno – morajo se
delno ograditi ali drugače zakriti. Namestijo se v območja parkirišč in dovozov. Tudi zanje veljajo pogoji za druge objekte in
ureditve (12. člen).
Prostor za odpadke za območje 1 se uredi na javni površini ob parceli objekta št. 2, tik ob notranji cesti, prostor za
odpadke za območje 2 se uredi na javni površini ob parceli
objekta št. 14, tik ob notranji cesti, prostor za odpadke za območje 3 se uredi na javni površini ob parceli objekta št. 21, tik
ob obstoječi cesti.
V okviru prostorov za odpadke se uredita 2 ekološka
otoka.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR
20. člen
Parcelacija:
Pri novi parcelaciji zemljišč je treba (skladno s tem odlokom in grafičnimi prilogami) upoštevati čim boljšo izrabljenost
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zemljišč za gradnjo in druge ureditve. Nova parcelacija v čim
večji meri upošteva enostavno polkrožno shemo pozidave.
Nove gradbene parcele javnega dobra:
– Notranja cesta, ki se na vzhodu odcepi z obstoječe
lokalne ceste in se nato naveže na severozahodnem delu območja preko obstoječe javne poti na obstoječo krajevno cesto.
V območje javnega dobra se vključi cesto, enostranski pločnik
in bankine ter obračališče in prostore za odpadke.
– Prostor za odpadke na severu, ob obstoječi cesti, pri
parceli objekta št. 21.
21. člen
Varstvo pred hrupom:
Glede na to, da gre na območju ZN za pretežno stanovanjsko rabo (stanovanja in le v manjši meri mirne poslovne
dejavnosti), se območje obravnava kot čisto stanovanjsko območje, ki po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) spada v II. stopnjo varstva
pred hrupom s predpisano mejno in kritično ravnijo hrupa. Glede na predvidene dejavnosti in gostote prometa na območju
urejanja, obremenjevanje okolja ne bo presegalo dovoljenih
ravni hrupa. Severni del območja, kjer bo območje stanovanjsko ali mešano s poslovno dejavnostjo, je smotrno opredeliti
kot III. območje varstva pred hrupom, kjer ravni hrupa ne smejo
preseči mejnih dnevnih (60 db) in nočnih ravni hrupa (50 db).
Na obravnavanem območju so dovoljene le mirne poslovne
dejavnosti, uslužnostna obrt in podobno, ki ne bodo presegale
hrupa, dovoljenega z veljavno zakonodajo.
Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni
upoštevati tudi Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)
in Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna
območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore
(Uradni list SRS, št. 29/80, in sicer v delu, ki se nanaša na
bivalne prostore).
22. člen
Varstvo zraka:
Onesnaževanje zraka je na območju predvidene pozidave
v sprejemljivih okvirih.
Med gradnjo (zemeljska dela, gradnja) je treba zagotoviti
ukrepe proti onesnaženju zraka, predvsem pa ukrepe proti
prašenju. Izvajalec gradbenih del mora v sušnem obdobju z
vlaženjem odprtih delov gradbišča zagotoviti, da na območjih
v okolici gradbišč ne bodo presežene mejne koncentracije prašnih usedlin v zraku (preprečevanje nekontroliranega raznosa
prašnih delcev v času rušitve, raznosa gradbenega materiala
z območja gradbišča s transportnimi sredstvi). Po končani
gradnji posebni ukrepi za varstvo zraka predvidoma ne bodo
potrebni.
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih
in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS,
št. 73/94) in z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/94).
23. člen
Varstvo pred požarom:
Požarno varstvo vseh objektov in lokacije se uredi v skladu z veljavnimi požarno‑varstvenimi predpisi. Notranji (krožni)
cestni sistem omogoča dostop do objektov z vseh strani, s
čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu s SIST DIN 14090,
maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati
zadostne količine požarne vode.
Pri izdelavi urbanistične dokumentacije je treba upoštevati
določila iz 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni
list RS, št. 71/93).
24. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih
ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju
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in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list
SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje
lestvice Mercalli‑Cancan‑Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe Zakona o obrambi in
zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
25. člen
Rešitve v zvezi z ohranjanjem narave in varstvom
kulturne dediščine:
Skladno s smernicami za načrtovanje, ki jih je v dopisu
št. 135/2003‑PJB‑JO, z dne 16. 4. 2003 podal Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, zazidalni načrt S 3/a Kojina posega na vzhodni strani na območje
enote kulturne dediščine, ki je v Registru nepremične kulturne
dediščine pri Upravi RS za kulturno dediščino registrirana kot
Vir pri Stični – Prazgodovinsko gradišče in gomilna grobišča
(EŠD 821) oziroma na območje kulturnega spomenika, ki je
bil razglašen z Odlokom o razglasitvi arheološkega kompleksa
Stične za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS,
št. 7/94). Arheološki kompleks je pomembnejša kulturna dediščina in s tem eno izmed 17 republiških obveznih izhodišč v
Občini Ivančna Gorica.
Na območju arheološkega spomenika (gomila, porasla z
drevjem) gradnja ni dovoljena. Predpisan I. varstveni režim za
gomile prepoveduje kakršnokoli poseganje v prostor oziroma
zemeljske plasti. Na ostalem terenu (predpisan drugi varstveni
režim), pa so potrebne sistematične arheološke raziskave. Do
takrat mora območje ostati nespremenjeno.
Večji del gozdiča se ohrani, severni in južni rob se prilagodita načrtovani urbani izrabi, vendar se zagotovi oblikovanje
novega gozdnega roba. Gozdič se v okviru nove pozidave
obravnava kot parkovna ureditev.
26. člen
Varovanje krajinskih značilnosti in drugih prostorskih
kvalitet:
Z novimi ureditvami se v čim večji meri upoštevajo krajinske značilnosti prostora in druge prostorske kvalitete. Oba
gozdnata griča v osrednjem oziroma severnem delu območja
se v večji meri ohranjata nepozidana.
V gozdiču ob lokalni cesti se uredi prezentacija arheološkega spomenika (tabla). Gozd na temenu večjega griča
se ohrani kot gozd s posebnim namenom, zato se predvidi
zadosten odmik objektov od roba gozda. Vse posege v gozdni
rob se na novo oblikuje – zasadi z avtohtonimi grmovnicami.
Načeloma se območje strnjenega odraslega gozda ohranja,
grmovje oziroma območje v zaraščanju pa se odstrani.
Z zasaditvami drevja se poudari polkrožnost pozidave
na južnem delu območja, zasadijo naj se listavci (beli gaber,
drevoredno vzgojene sadike). Zagotovi se ustrezno preoblikovanje reliefa na območju stanovanjske pozidave, pri čemer
so, v skladu z 12. členom tega odloka, oporni zidovi dovoljeni
le izjemoma.
VII. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
27. člen
Izgradnja objektov in ureditev se izvaja po zaključenih
območjih objektov, vzporedno z izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture za posamezno območje. Pri tem območje 1 vključuje objekte št. 1 do 8 ter 16/1 in 16/2, območje 2 objekte št. 9
do 15 in območje 3 objekte št. 21 do 25.
Ob izvedbi območja 1 se uredi javno obračališče na zahodnem robu parcele št. 8. Ob izvedbi območja 2 se uredi krožna
cesta (iztek notranje ceste na zahodu na sedanjo gozdno pot,
ta pa na severu na sedanjo ulico). Vsa ta krožna cesta naj se
asfaltira.
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VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
28. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo
tega odloka.
IX. TOLERANCE
29. člen
Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov skladno z 10. členom do ± 20%,
pri čemer se morajo v večji meri ohranjati gradbene linije
objektov v smeri napajalnih cest in proti javnim površinam, kjer
se dovoli odstopanje do ± 1,00 m. Skladno s tem so dovoljena
odstopanja pri skupni bruto površini objektov.
Odstopanja so dovoljena tudi pri kotah pritličij oziroma
kleti, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve. Dovolijo se odstopanja do ± 1,0 m, v smer
napajalnih cest in proti javnim površinam pa (zaradi prilagoditve
cestam in drugim mejnim pogojem lokacij) do največ ± 0,50 m.
Pri naklonih enokapnih strešin se dovolijo odstopanja strešnega naklona od 5 do 15 stopinj.
X. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor.
31. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri upravnem organu Občine
Ivančna Gorica, pristojnem za urejanje prostora ter na Upravni
enoti Grosuplje.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35001-0012/2003-20
Ivančna Gorica, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

KOPER
833.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta „Gradbena
cona Srmin”

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 42. člena Satuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni
list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper
sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta „Gradbena cona Srmin”
akta

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega

Obravnavano območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na severovzhodni strani Srmina.
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Večji del obravnavanega območja se skladno z določili
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 33/01) nahaja znotraj območij KP‑3, KP‑15
in KP‑2, ki je opredeljeno kot ureditveno območje za poselitev,
območje za proizvodne dejavnosti. To območje je prednostno
namenjeno razvoju proizvodnih (sekundarnih in dela tercialnih)
dejavnosti in sicer razvoju posameznih dejavnosti kakor tudi
mešani rabi. Med možne dopolnilne dejavnosti spadajo tudi tovorna postaja, tovorni terminal, skladišča, trgovine gradbenega
materiala in druga skladiščno‑prodajna in predelovalna dejavnost, carinska cona, interni servisi, manjše obrtne dejavnosti,
tovarniške trgovine.
Območje ureditve obsega območja, ki ga ureja Odlok o
sprejetju ureditvenega načrta gradbena cona Srmin (Uradne
objave, št. 32/1987), kateri je na podlagi zahtev lastnika oziroma
pobudnika priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
potreben razveljavitve in priprave novega prostorskega akta.
Pobudo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega
načrta Gradbena cona Srmin podaja Stavbenik gradbeništvo
d.o.o., Ankaranska cesta 7b, Koper.
2. Predmet, ureditveno območje
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom »Gradbena cona Srmin« se predvidi gradnja objektov za opravljanje
proizvodnih (sekundarnih in dela terciarnih) dejavnosti in sicer
razvoju posameznih dejavnosti kakor tudi mešani rabi. S podrobnim načrtom se urejajo tudi javne površine in komunalna
infrastruktura.
Območje (ureditveno območje) občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) obsega severovzhodno stran Srmina in zajema parcele in dele parcel št.:
5718/4, 5734/3, 5734/2, 5734/4, 5734/1, 5732, 5733, 5731,
5730, 5728/3, 5729/2, 5729/1, 5728/2, 5736/11, 5727/2, 5728/1,
5727/1, 5726/1, 5726/2, 5726/5, 5726/6, 5726/7, 5726/3,
5726/8, 5726/4, 5726/9, 5726/10, 5726/11, 5726/12, 6024/5,
6024/1, 6024/4, 5726/13, 6018/4, 6018/1, 6024/6, vse k.o.
Bertoki. Velikost ureditvenega območja je cca 189.100 m2.
Natančno območje in meje predvidenega OPPN se bo določilo na osnovi strokovnih podlag. Območje prostorskega akta
se v fazi izdelave lahko spremeni, poveča ali zmanjša glede na
terenske danosti in pogoje pri urejanju infrastrukture.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to
potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
Območje je namenjeno razvoju proizvodnih (sekundarnih
in dela terciarnih) dejavnosti kakor tudi mešani rabi (industrija
in proizvodna obrt, servisi in remonti za velika vozila, mehanizacijo itd., gradbena, predelovalna industrija, živilska industrija
itd.) ter ostalim programom.
V ureditvenem območju OPPN so dovoljene naslednje
vrste objektov (povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega
pomena, Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr.):
– nestanovanjske stavbe,
– objekti transportne infrastrukture,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi,
– kompleksni industrijski objekti,
– drugi gradbeni inženirski objekti.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in
drugih podlag
Strokovne podlage vsebujejo:
– analizo naravnih danosti
– analizo ustvarjenih razmer
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve, kot
celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve, ki v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve vključujejo tudi:
– idejno zasnovo prometne ureditve,
– idejno zasnovo gospodarske javne infrastrukture ter
priključevanje nanjo, vključno z idejnimi zasnovami morebitne
potrebne zaščite, prestavitve oziroma ukinitve infrastrukturnih
vodov,
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– idejno zasnovo rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, vključno z idejno zasnovo ureditve
morebitnih izravnalnih ukrepov.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela
v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki
določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, na osnovi potrjenih
strokovnih podlag ki ga izbere pobudnik OPPN. Pobudnik OPPN
zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge
strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je
treba razrešiti v OPPN.
4. Terminski plan za pripravo OPPN oziroma posameznih faz
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske
roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je
potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in
morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz
oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
Pobudnik in investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem, na podlagi pripravljene idejne zasnove ureditve območja, ki je bila priložena pobudi za izdelavo prostorskega akta,
pripravi osnutek OPPN in le tega posreduje občini v potrditev.
Na potrjeni osnutek OPPN se pridobijo smernice pristojnih
nosilcev urejanja prostora, ki vsebuje tudi strokovne podlage
nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih pristojnosti.
Faza

Nosilec

UOP, župan
Sklep o začetku priprave
občinskega podrobnega
prostorskega načrta
(OPPN)
Objava sklepa v uradnem Župan
glasilu in svetovnem spletu,
MOP
Priprava osnutka OPPN
Načrtovalec
Poziv nosilcem urejanja
prostora za pridobitev
smernic in pridobitev
obvestila MOP za varstvo
okolja o izvedbi celovite
presoje vplivov na okolje
Analiza smernic, izdelava
strokovnih podlag in
dopolnitev osnutka OPPN
Izdelava okoljskega
poročila na osnutek OPPN
– na podlagi obvestila MOP
o izvedbi CPVO
– Poziv MOP, pristojno za
varstvo okolja za presojo
kakovosti in skladnosti
okoljskega poročila in
dopolnjenega osnutka
OPPN
Javno naznanilo o javni
razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka
OPPN; objava v svetovnem
spletu in na krajevno
običajen način
Javna razgrnitev in
obravnava dopolnjenega
predloga OPPN z
evidentiranjem vseh pisnih
pripomb

UOP

Rok
Marec 2009

Marec 2009

30 dni

Načrtovalec
Izdelovalec
OP, UOP,
načrtovalec
15 dni
UOP, MOP,
izdelovalec OP,
načrtovalec

Župan, UOP

7 dni pred
pričetkom javne
razgrnitve

UOP,
načrtovalec

30 dni
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Faza

Nosilec

Rok

Priprava in sprejem stališč
do pripomb in predlogov iz
javne razgrnitve in javne
obravnave
Objava stališč do pripomb
na krajevno običajen način,
pisna seznanitev lastnikov
parcel na območju OPPN
Oblikovanje dopolnjenega
predloga OLN na podlagi
stališč do pripomb ter
predlogov javnosti
Pridobitev mnenj od
nosilcev urejanja prostora
na dopolnjen predlog
OPPN in opredelitev
pristojnih ministrstev o
sprejemljivosti OPPN, v
kolikor je potrebna celovita
presoja vplivov na okolje
– Pridobitev potrdila od
ministrstva, pristojno za
okolje o sprejemljivosti
OPPN
– Priprava usklajenega
predloga OPPN
– Prva in druga obravnava
in sprejem odloka na
občinskem svetu
Objava odloka v Uradnem
listu

Načrtovalec,
UOP, župan

15 dni po
zaključku javne
obravnave

UOP

Načrtovalec

15 dni po
potrditvi stališč

UOP,
načrtovalec

30 dni

UOP,
načrtovalec,
MOP

60 dni

Načrtovalec
Župan,
občinski svet

Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega
zamika zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na
potek sprejemanja prostorskega akta.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih
skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci
javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema
vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku
ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo,
da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka
o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OPPN podati smernice za pripravo slednjega, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega
morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška
12, Koper,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper,
Ul.15. maja 13,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
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a) Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– MO Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10,
Koper,
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in
organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene
v postopku priprave OPPN.
Pobudnik priprave OPPN je Stavbenik gradbeništvo
d.o.o., Ankaranska cesta 7b, Koper.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in
prostor MO Koper.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi
od 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK‑1). OPPN mora izdelati
v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61.
ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski
akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni
obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja
OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
6. Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem
Pobudnik, podjetje Stavbenik gradbeništvo d.o.o., izbere
načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in
OPPN. Mestna občina Koper kot pripravljavec zagotovi kadre
in sredstva za vodenje postopka izdelave prostorskega akta.
7. Objava sklepa
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep
se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper ter v
vednost pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-17/2008
Koper, dne 10. marca 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07) e l’articolo 42 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00,
30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06,
39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la

DELIBERA
sull’avvio della predisposizione
del piano regolatore particolareggiato comunale
della “Zona edificatoria Sermin”
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche per
la predisposizione dello strumento urbanistico
La zona d’intervento si trova sul lato nord‑orientale di
Sermin.
La zona d’intervento ricade in prevalenza nelle aree KP‑3,
KP‑15 E KP‑2, destinate ad accogliere comparti residenziali
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ed industriali, come previsto dal Decreto sulle modifiche ed
integrazioni agli elementi territoriali dei paini a lungo ed a medio
termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n.
33/01). La destinazione d’uso prevalente è quella di espansione dei comparti produttivi (secondari ed in parte terziari), nello
specifico, allo sviluppo dei singoli settori di attività ed all’uso
promiscuo. Tra le possibili attività integrative rientrano stazione
merci, autoporti, magazzini di deposito, rivendite di materiale
edile ed altre attività di stoccaggio, vendita e produzione, zona
doganale, servizi interni, attività artigianali, outlet.
La zona d’intervento si estende sui territori disciplinati
dal Decreto di approvazione del piano regolatore della zona
edificatoria di Sermin (Bollettino ufficiale, n. 32/1987) che va
annullato e sostituito da un nuovo strumento urbanistico, come
richiesto dal proprietario nonché promotore del pian regolatore
particolareggiato comunale.
Il promotore del piano regolatore particolareggiato comunale della “Zona edificatoria Sermin” è l’impresa Stavbenik
gradbeništvo d.o.o., Strada di Ancarano 7b, Capodistria.
2. Oggetto, basi programmatiche
Il piano regolatore particolareggiato comunale della »Zona
edificatoria Sermin« prevede la realizzazione dei fabbricati
dalla destinazione d’uso produttiva (secondaria ed in parte terziaria), come pure all’uso promiscuo. Il suddetto piano prevede
altresì la sistemazione degli spazi pubblici e la realizzazione
delle opere d’urbanizzazione.
La zona disciplinata dal piano regolatore particolareggiato comunale (qui di seguito: PRPC) si estende sul versante
nord‑orientale di Sermin comprendendo le particelle catastali n. 5718/4, 5734/3, 5734/2, 5734/4, 5734/1, 5732, 5733,
5731, 5730, 5728/3, 5729/2, 5729/1, 5728/2, 5736/11, 5727/2,
5728/1, 5727/1, 5726/1, 5726/2, 5726/5, 5726/6, 5726/7,
5726/3, 5726/8, 5726/4, 5726/9, 5726/10, 5726/11, 5726/12,
6024/5, 6024/1, 6024/4, 5726/13, 6018/4, 6018/1, 6024/6, c. c.
di Bertocchi, su una superficie di 189.100 m² circa.
Il territorio ed i confini della zona d’intervento saranno
ulteriormente definiti ad elaborazione ultimata degli approfondimenti tecnici. Durante la predisposizione del rispettivo strumento urbanistico, tale territorio può essere modificato, ampliato
o ridotto, in funzione delle caratteristiche orografiche e delle
condizioni di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale
o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
La destinazione d’uso della zona è quella produttiva (attività secondarie ed in parte terziarie), oltre che promiscua
(industria e artigianato industriale, servizio di assistenza per
autocarri, macchine, ecc., industria edile, di trasformazione,
alimentare, ecc.) e sono previste anche altre attività.
Nella zona d’intervento sono ammessi i seguenti manufatti (Ordinanza sull’introduzione e sull’applicazione della classificazione unitaria delle tipologie edilizie e dell’individuazione
di fabbricati di rilevanza nazionale, G.U. della RS, n. 33/03,
78/05 – rettifica):
– edifici non abitativi;
– opere dell’infrastruttura viaria;
– infrastrutture a rete;
– impianti industriali complessi;
– altri impianti infrastrutturali pertinenziali.
3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici, delle basi geodetiche ed altre
Gli approfondimenti tecnici comprendono:
– l’analisi delle risorse naturali,
– l’analisi dello stato di cose presenti nel territorio,
– progetti di massima dell’intervento che offre una soluzione d’insieme architettonica, urbanistica e paesaggistica,
comprendente anche:
– il progetto di massima della viabilità,
– il progetto di massima dei nuovi allacciamenti alle
opere infrastrutturali contenente anche le eventuali protezioni,
spostamenti o soppressioni di tali opere
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– il progetto di massima delle soluzioni e dei provvedimenti intesi ad evitare l’impatto negativo sull’ambiente, sulla
natura, sul patrimonio culturale e sull’uso sostenibile delle risorse naturali, compresi gli eventuali interventi mitigatori.
I contenuti dei progetti di massima sono quelli previsti
dalla vigente normativa che regola la formazione della documentazione progettuale. Nella fase di attuazione degli approfondimenti tecnici vanno verificate tutte le varianti possibili.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore
designato dal promotore del PRPC. Questi provvede anche alle
basi geodetiche occorrenti per la compilazione dello strumento
urbanistico.
Allorquando le problematiche da risolvere lo richiedono,
degli approfondimenti tecnici aggiuntivi possono essere attuati
durante la predisposizione del PRPC.
4. Fasi e tempi di predisposizione dello strumento
urbanistico ovvero delle singole fasi del medesimo
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi legali minimi previsti per le singole fasi, fermo restando il rispetto
delle date di convocazione del consiglio comunale e dell’eventuale coordinamento con i vari enti preposti alla pianificazione
territoriale, il chè potrebbe comportare dei ritardi nel compimento delle singole fasi e di conseguenza dell’approvazione dello
strumento urbanistico.
In collaborazione con il pianificatore territoriale e basandosi sul progetto di massima riferito alla sistemazione della
zona, allegato all’iniziativa di predisposizione dello strumento
urbanistico, il promotore ed il committente preparano la bozza
del PRPC e lo sottopongono all’approvazione degli organi
comunali.
Una volta approvata la bozza del PRPC si procede all’acquisizione delle direttrici da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale, complete degli approfondimenti tecnici di
pertinenza di ciascuno dei suddetti enti.
Fase

Amministrazio- Termine prene procedente visto
Delibera sull’avvio del pro- UAT, Sindaco Marzo 2009
gramma di predisposizione
del piano regolatore particolareggiato del comune
(PRPC)
Marzo 2009
Pubblicazione del program- Sindaco
ma di predisposizione nel
bollettino ufficiale e sul sito
web, CCC
Predisposizione della boz- Pianificatore
za del PRPC
30 giorni
Invito agli enti preposti alla UAT
pianificazione territoriale
per l’ acquisizione delle
direttrici e l’avviso del MAT
in materia della valutazione
dell’impatto ambientale
Pianificatore
Analisi delle direttrici,
realizzazione degli approfondimenti tecnici e della
proposta del PRPC
Stesura della relazione am- Compilatore
bientale riferita alla bozza della RA, UAT,
del PRPC – in base all’avvi- pianificatore
so del MAT circa la VIA
15 giorni
‑ Invito del MAT, competen- UAT, MAT,
te per la tutela dell’ambien- compilatore
te, a valutare la qualità e la della RA, pianiconformità della relazione ficatore
ambientale e della bozza
integrata del PRPC
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Avviso sull’esposizione
al pubblico e sul dibattito
pubblico in merito alla
bozza integrata del PRPC;
pubblicazione sul sito web
e secondo le modalità
localmente in uso
Esposizione al pubblico e
discussione della proposta
integrata del PRPC con
l’indicazione di tutte le osservazioni scritte pervenute
Prese di posizione nei
confronti delle osservazioni
scaturite dall’esposizione
al pubblico e dal dibattito
pubblico
Pubblicazione, secondo le
modalità localmente in uso,
delle prese di posizione nei
confronti delle osservazioni,
comunicazione per iscritto
inviata ai proprietari dei lotti
nella zona interessata dal
PRPC
Compilazione della proposta integrata del PRPC con
il recepimento delle prese
di posizione nei confronti
delle osservazioni e proposte degli interessati
Acquisizione dei pareri
degli enti preposti alla
pianificazione territoriale in
materia della bozza integrata del PRPC e decisione
dei ministeri competenti
riguardo all’accettabilità del
PRPC, qualora si richieda
la VIA
– Acquisizione dell’approvazione del ministero competente per l’ambiente circa
l’accettabilità del PRPC
Predisposizione della bozza integrata del PRPC
Prima e seconda lettura ed
approvazione in sede del
Consiglio comunale
Pubblicazione del decreto
nella G.U.

Sindaco, UAT
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7 gironi
precedenti
l’esposizione al
pubblico

UAT, pianifica- 30 giorni
tore

Pianificatore,
UAT, Sindaco

15 giorni dalla
conclusione
del dibattito
pubblico

UAT

Pianificatore

15 giorni successivi all’approvazione
delle prese di
posizione

UAT, pianifica- 30 giorni
tore

UAT, pianifica- 60 giorni
tore, MAT
Pianificatore
Sindaco, Consiglio comunale

La realizzazione del piano delle scadenze potrà subire
delle dilazioni a causa di motivi oggettivi suscettibili d’influire
sull’iter di approvazione dello strumento urbanistico.
5. Enti preposti alla pianificazione del territorio che
forniscono le linee guida riferite agli interventi di loro competenza ed altri partecipanti alla formazione del PRPC
Sono enti preposti alla pianificazione del territorio i ministeri, gli organi degli enti locali, gli enti erogatori dei pubblici
servizi ed i rispettivi organi interni, come pure i soggetti investiti
di pubblici poteri che partecipano alla procedura di predisposizione del PRPC.
Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, ed ai sensi
dell’articolo 61, primo comma, della “ZPNačrt”, gli entri preposti alla pianificazione del territorio sono tenuti, entro 30 giorni
dalla notifica della domanda, a definire le linee guida, ed entro
60 giorni, a fornire i propri pareri. Qualora alcuno degli enti sopraindicati non definisca le linee guida entro i termini previsti,
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si ritiene, ai sensi dell’articolo 58 della “ZPNačrt”, che non ne
abbia, fermo restando il rispetto da parte del pianificatore delle
norme in vigore per l’intervento previsto. La mancata risposta
entro il termine previsto dalla legge da parte di un ente preposto alla pianificazione territoriale alla richiesta di rilascio del
parere equivale al tacito assenso dell’ente stesso all’intervento
proposto.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa
l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC
previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri
pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per
l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto
ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio
gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del
bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria,
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per
la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
settore protezione e soccorso,
– Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria, Via
15 magio 13,
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO
Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana
a) Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di
Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio
13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio
15, Capodistria,
– Istrabenz plini, Sermin 8 a), Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di
Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria,
– Uffici ambiente e territorio del CCC, Via Verdi 10, Capodistria,
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della
procedura di predisposizione del PRPC.
Promotore della predisposizione del PRPC è l’impresa
Stavbenik gradbeništvo d.o.o., Strada di Ancarano 7b, Capodistria.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria, Via
Verdi 10, 6000 Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e 53/03
– ZK‑1). Il PRCP deve essere elaborato in ossequio alla legge
(articolo da 55 a 61 della “ZPNačrt” – Gazz. uff. della RS, n.
33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità
alla presente delibera. Il PRPC è compilato anche in forma
digitale che ne consente l’inserimento del GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione del PRPC (nella fase della bozza o della proposta
integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica di
un esperto della pianificazione territoriale.
6. Organizzazione della predisposizione e obblighi di
finanziamento
Il promotore, l’impresa Stavbenik gradbeništvo d.o.o.,
sceglie il pianificatore e finanzia la realizzazione degli approfondimenti tecnici e del PRPC. Il Comune città di Capodistria
in quanto ente procedente provvede al personale ed ai fondi
occorrenti per la conduzione della procedura di predisposizione
dello strumento urbanistico.
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7. Pubblicazione della delibera sull’avvio della predisposizione dello strumento urbanistico
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
di Slovenia. La delibera viene pubblicata anche sul sito web
del Comune città di Capodistria ed inviata per conoscenza al
Ministero per l’ambiente ed il territorio della RS.
N: 3505‑17/2008
Capodistria, 10. marzo 2009
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

LJUBLJANA
834.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari
Zalog

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B) in 51. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –
uradno prečiščeno besedilo) sprejemam

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območji
urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja
MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev PUP
Obravnavano območje se nahaja v območju urejanja
MS 7/6 Zalog, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog
(Uradni list RS, št. 1/93). Po navedenem dokumentu je na lokaciji trgovine Spar in večnamenske stavbe z javnim programom
(zadružni dom) v lasti Mestne občine Ljubljana dopustna gradnja objektov centralnih dejavnosti z nizko izrabo zemljišča.
Obstoječa objekta trgovine Spar in Mestne občine Ljubljana sta že dotrajana in nefunkcionalna. Zato je predvidena njuna
odstranitev in gradnja novega, enotnega objekta s pretežno
javnim programom (trgovina, športna dvorana, večnamenska
dvorana).
Veljavni prostorski ureditveni pogoji ne omogočajo načrtovane novogradnje. Glede na to, da gre za objekt s pretežno
javnim kulturnim in športnim programom, ki bo služil krajanom
Zaloga, je izdelava sprememb in dopolnitev PUP utemeljena.
3.
Območje sprememb in dopolnitev PUP
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega površino
ob križišču Agrokombinatske in Zaloške ceste in meri cca
3.500 m2. Območje sprememb in dopolnitev PUP se v fazi
izdelave dokumenta lahko spremeni.
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4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z
vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Ministrstvo za kulturo
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. JP Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in
reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Urad za civilno
obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
šport
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave sprememb PUP izkaže, da
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Spremembe in dopolnitve PUP bodo izdelane na podlagi
strokovne urbanistične rešitve in smernic pristojnih nosilcev
urejanja prostora.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev PUP je predvidena dvajset dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava
dopolnjenega osnutka je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev PUP je predviden devet
mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so
minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb
in dopolnitev PUP
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP financira Mestna
občina Ljubljana.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-11/2009-4
Ljubljana, dne 10. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc.
št. 1100/20 in parc. št. 1100/18 obe k.o. Stožice

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC‑B, 93/05 – ZVMS,
115/05 – odl. US in 120/06 – odl. US in 126/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na
25. seji dne 2. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1100/20
in parc. št. 1100/18 obe k.o. Stožice
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnin parc. št. 1100/20 cesta v izmeri 922 m2 in parc. št. 1100/18
cesta v izmeri 1047 m2, ki sta vpisani v vl. št. 2704 k.o. Stožice
v listu B kot javno dobro in se vpišeta v nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. kot lastnina Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4780-872/2008-7
Ljubljana, dne 2. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

836.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 2. 3. 2009
sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1038/9 dvorišče v izmeri 21 m² k.o. Bizovik, vpisanem v zemljiški knjigi v Seznamu
I kot družbena lastnina v splošni rabi – javno dobro.
2. člen
S tem sklepom zemljišče parc. št. 1038/9 k.o. Bizovik
preneha biti javno dobro in v smislu Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01)
postane lastnina Mestne občine Ljubljana.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4780–59/2009-2
Ljubljana, dne 2. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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837.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda –
Osnovne šole Medvode

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5 in 36/08) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Medvode na 17. seji dne 3. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Medvode
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda – Osnovne šole Medvode (Uradni list RS, št. 16/97 in
124/07) se 5. člen spremeni tako, da se za besedo Zbilje doda
besedilo, ki se glasi:
»od h. št. 1 do vključno h. št. 10 (z vsemi črkovnimi
oznakami)«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-24/07-2
Medvode, dne 3. marca 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

838.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda –
Osnovne šole Simona Jenka

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5 in 36/08) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Medvode na 17. seji dne 3. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Simona Jenka
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda – Osnovne šole Simona Jenka (Uradni list RS, št. 16/97
in 124/07) se v 5. členu za besedo Smlednik doda vejica in
besedilo, ki se glasi:
», Valburga in Zbilje od h. št. 11 (z vsemi črkovnimi oznakami) dalje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-26/07-2
Medvode, dne 3. marca 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
839.

Pravilnik o priznanjih športnikom, športnim
delavcem in športnim društvom v Občini
Medvode

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 34/95, in 29/06 – UPB) in Pravilnika o sofinanciranju in
vrednotenju športnih programov v Občini Medvode (Uradni list
RS, št. 48/08) je Občinski svet Občine Medvode na 17. seji dne
3. 3. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o priznanjih športnikom, športnim delavcem in
športnim društvom v Občini Medvode
1. člen
Pravilnik o priznanjih športnikom, športnim delavcem in
športnim društvom v Občini Medvode (v nadaljevanju: pravilnik)
določa vrste priznanj, pogoje in druge kriterije za podelitev,
način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence podeljenih priznanj, na podlagi katerih se športnikom, športnim
ekipam, športnim delavcem in športnim društvom na primeren
način izreka priznanje za dosežene športne rezultate, uspehe,
delo in jubileje.
2. člen
Postopek izvrševanja tega pravilnika je v pristojnosti
strokovnega sveta Zavoda za šport in prireditve Medvode (v
nadaljevanju: strokovni svet), ki se za postopek izvrševanja
pravilnika razširi z dvema aktivnima ali nekdanjima predstavnikoma vrhunskega športa iz Občine Medvode, ki ju imenuje
direktor Zavoda za šport in prireditve Medvode s soglasjem
strokovnega sveta.
3. člen
Zavod za šport in prireditve Medvode (v nadaljevanju:
zavod) v začetku leta javno objavi poziv za predlaganje kandidatov posameznih priznanj za športne dosežke, delo in jubileje
v preteklem letu. Prijave morajo biti pisne na predpisanem
obrazcu z zahtevanimi podatki, in sicer:
1. osnovni podatki predlagatelja,
2. predlagano priznanje,
3. osnovni podatki kandidata,
4. utemeljitev in ustrezna dokumentacija o doseženih
rezultatih, uspehih, delu ali jubileju.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo društva, zveze
društev, druge športne organizacije, podjetja, zavodi ali posamezniki.
4. člen
Za dosežene športne rezultate, uspehe, delo in jubileje se
lahko podelijo naslednja priznanja:
1. Mala športna plaketa Občine Medvode,
2. Velika športna plaketa Občine Medvode,
3. Naziv Športnica in Športnik leta Občine Medvode,
4. Športno priznanje Občine Medvode.
5. člen
Mala športna plaketa Občine Medvode se podeljuje posameznikom ali športnim ekipam, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed
naslednjih pogojev:
1. medalja na državnem prvenstvu v kategoriji članov in
mladincev,
2. zlata medalja na državnem prvenstvu v mlajših kategorijah do vključno 15. leta starosti,
3. dosežen vidnejši športni rezultat in uspeh v mednarodnem merilu, ki ga strokovni svet opredeli kot dosežek velikega
lokalnega ali mednarodnega pomena,
4. zlata medalja za skupno uvrstitev oziroma skupni seštevek pokalnih tekmovanj posameznih panožnih športnih zvez,
5. uvrstitev v prvo slovensko ligo za vse starostne kategorije v kolektivnih športnih panogah, kjer nastopa vsaj deset
ekip.
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6. člen
Velika športna plaketa Občine Medvode se podeljuje posameznikom ali športnim ekipam, ki izpolnjujejo vsaj enega
izmed naslednjih pogojev:
1. medalja na uradnem evropskem ali svetovnem pokalnem tekmovanju,
2. uvrstitev v najmanj prvo četrtino uvrščenih na Olimpijskih igrah ali na uradnih evropskih in svetovnih prvenstvih v
kategoriji članov ali mladincev,
3. ekstremni dosežek na področju športa, ki ga strokovni
svet opredeli kot dosežek velikega lokalnega ali mednarodnega
pomena.
7. člen
Naziv Športnica in Športnik leta Občine Medvode se podeljuje posamezni športnici in športniku, ki sta v preteklem letu
dosegla največje in najvidnejše športne rezultate in uspehe.
Športnika in športnico leta Občine Medvode izbere strokovni
svet na podlagi javno objavljenih in dostopnih podatkov o
športnih rezultatih in uspehih. Športnica in športnik leta Občine
Medvode prejmeta tudi denarno nagrado.
8. člen
Športno priznanje Občine Medvode se podeljuje športnim
delavcem za izjemno uspešno strokovno, trenersko oziroma organizacijsko delo v športu. Športno priznanje Občine Medvode
se podeljuje tudi športnim društvom in zvezam športnih društev
za jubilejno delovanje na področju športa v Občini Medvode in
sicer za najmanj dvajset let neprekinjenega delovanja.
9. člen
Posamezni dobitniki priznanj morajo imeti na dan objave poziva stalno bivališče v Občini Medvode. Priznanje lahko prejme le
športna ekipa ali športno društvo s sedežem v Občini Medvode.
10. člen
Strokovni svet pregleda prijave in določi prejemnike posameznih priznanj.
11. člen
Zavod vodi administrativna dela za strokovni svet, ki vodi
postopek in izvrševanje pravilnika ter vodi kronološko evidenco
o podeljenih priznanjih. Evidenca vsebuje podatke o prijavah,
predlagateljih in dobitnikih priznanj.
12. člen
Po uveljavitvi tega pravilnika zavod pridobi različne oblikovalske rešitve za posamezna priznanja in izbere najprimernejše
oblike priznanj.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 670-1/09
Medvode, dne 3. marca 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

840.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov Vrtca Medvode in rezervacijah

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08), 7. člena
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list
RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 129/06 in 79/08) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Medvode na 17. seji dne 3. 3. 2009 sprejel
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SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
Vrtca Medvode in rezervacijah
1. člen
Cene vzgojno‑varstvenih programov v Vrtcu Medvode
znašajo mesečno na otroka za posamezne programe:
Programi
Prva starostna skupina (1–3 let)
Druga starostna skupina (homogeni
in heterogeni oddelek)
Kombinirani oddelek (3–4 let)

Cena na otroka
500,59 eur
329,94 eur
383,61 eur

Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz prvega odstavka tega člena znašajo mesečno 38,59
eur.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno
programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
2. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Medvode po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka
vključenega v Vrtec Medvode, se dodatno zniža plačilo tako,
da plačajo v programu prve starostne skupine za 8% nižjo
ceno programa v svojem plačilnem razredu, v programu druge
starostne skupine (homogeni in heterogeni oddelek) za 6%
nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu in v kombiniranem oddelku za 7% nižjo ceno programa v svojem plačilnem
razredu.
Dodatno znižanje plačila iz prvega odstavka tega člena
velja, če je v vrtec vključen en otrok iz družine. Če sta v vrtec
hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti
otroka enkrat letno v obdobju od 1. 6. do 30. 9. Rezervacijo
lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka največ en
mesec in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem
dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo
rezervacijo v višini 40% zneska, določenega z odločbo o višini
plačila staršev.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
4. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Medvode
po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v
tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno
programa.
5. člen
Občina Medvode bo tudi za otroke s stalnim bivališčem v
Občini Medvode, ki so vključeni v vrtce izven Občine Medvode,
za mesec julij in avgust pokrila razliko med cenami programov
in zneski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih, vendar največ
za en mesec.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cen vzgojno‑varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah (Uradni list RS, št. 19/08 in 122/08).
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7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se s prvim dnem naslednjega meseca po objavi.
Št. 602-1/09
Medvode, dne 3. marca 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

NOVA GORICA
841.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Mlac v Ozeljanu

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),
7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/07) in 19. člena Statuta Mestne občine
Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS,
št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne 11. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Mlac v Ozeljanu
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Mlac v Ozeljanu, ki ga je pod številko projekta
426 izdelalo podjetje Locus d.o.o. Domžale, v decembru 2008.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja podaja podlage za odmero komunalnega prispevka za načrtovane objekte na območju predvidene
pozidave Mlac v Ozeljanu. Te podlage so: obračunska območja
komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere
in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Prvo obračunsko območje obsega ožje območje Mlac
v Ozeljanu.
(2) Drugo obračunsko območje obsega območje Mlac
v Ozeljanu, vključno z območjem, na katerem se predvideva
nadaljevanje gradnje naselja stanovanjskih hiš.
(3) Meja obračunskega območja je razvidna iz grafične
priloge programa opremljanja.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni stroški izgradnje obstoječe komunalne opreme
(S) znašajo 2.362.878,85 € brez DDV.
(2) Obračunski stroški izgradnje obstoječe komunalne
opreme (OS) znašajo 2.240.604,71 € brez DDV.
5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne
površine objekta)
Stroške opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) se obračuna z upoštevanjem preglednice,
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v kateri predstavlja Cpi stroške opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme, Cti pa stroške opremljanja m2
NTP z določeno vrsto komunalne opreme.
Naziv stroška

Cpi
(€/m2)

Cti
(€/m2)

Gradnja omrežja cest ‑ glavna cesta
brez odcepov

16,37

38,09

Gradnja omrežja cest ‑ sklop A
(cesta brez PP)

2,48

5,78

Gradnja omrežja cest ‑ odcepi

16,98

36,53

Gradnja mostu preko Ozeljanščka

4,58

10,66

Gradnja lesenih brvi

1,55

3,34

Gradnja podpornega AB zidu PZ‑B

3,42

7,35

Gradnja podpornega AB zidu PZ‑C

2,98

6,41

Gradnja podpornega AB zidu PZ‑D

2,61

5,61

Gradnja štirih podpornih zidov cest

3,57

8,31

Gradnja enajstih podpornih zidov cest

21,12

45,45

Gradnja fekalne kanalizacije ‑ glavni
kanal

5,06

11,77

Gradnja fekalne kanalizacije ‑
sekundarni vodi

1,34

2,89

Gradnja meteorne kanalizacije

24,55

52,83

Koalescenčni lovilec olj NG 25/250 l/s

1,77

3,81

Gradnja ČN

4,6

9,89

Deviacija hudournika

1,39

3,22

Gradnja vodovodnega omrežja ‑ odsek 2

7,79

16,76

Gradnja omrežja javne razsvetljave

14,34

30,85

Strošek projektne dokumentacije

5,32

11,45

Izdelava geodetskega posnetka in
geodetskega načrta

0,39

0,83

142,21

311,83

Cp / Ct
6. člen

(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno
površino objekta)
Razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
7. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju (Ctij) se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na
naslednji način:
Cpi1 = Cpi · I
oziroma
Cti1 = Cti · I
kjer je I faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
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8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 · Dt).
Komunalni prispevek za razpoložljivo komunalno opremo
se izračuna na naslednji način:
KP = Σ KPi.
Oznake pomenijo:
KP
celotni komunalni prispevek
KPi
komunalni prispevek za posamezno komunalno
opremo
Aparcela površina parcele objekta
Atlorisna površina neto tlorisne površine objekta
Kdejavnost faktor dejavnosti je enak 1,0
Cpi1
indeksirani stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme
Cti1
indeksirani stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto komunalne opreme.
9. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri na zahtevo zavezanca ali
po uradni dolžnosti.
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Odlok o programu opremljanja za območje
OPPN Parkovšče

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),
7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/07) in 19. člena Statuta Mestne občine
Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS,
št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne 11. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja za območje
OPPN Parkovšče
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Parkovšče
(v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelala BSI
inženiring d.o.o. Nova Gorica, pod številko 2/2007‑1, v februarju 2009.
2. člen

10. člen

(vsebina programa opremljanja)

(povezava z ostalimi dokumenti)

Program opremljanja podaja podlage za odmero komunalnega prispevka za načrtovane objekte na območju, ki je
z OPPN Parkovšče predvideno za pozidavo. Te podlage so:
obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski
stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih
stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

Investitorji gradnje komunalne opreme so dolžni poravnati
še sorazmerni del stroškov opremljanja zemljišč, kot to določa
program opremljanja in drugi odstavek 11. člena Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 54/08). Stroški opremljanja po tem odloku znašajo
105.456,25 €.
11. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
ki jo določa program opremljanja, razen gradnje tistih delov
priključkov, ki so v zasebni lasti.
12. člen
(pogodba o opremljanju)
Na podlagi izdelanega programa opremljanja lahko investitor in Mestna občina Nova Gorica skleneta pogodbo o opremljanju. S pogodbo natančno določita medsebojne obveznosti
pri komunalnem opremljanju območja in poravnavi finančnih
obveznosti.
13. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na oddelku
za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-55/2006
Nova Gorica, dne 11. marca 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

3. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja je izdelan za območje OPPN, ki
skladno s pogoji uredbe tvori eno obračunsko območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na predvideno komunalno infrastrukturo, oziroma območje njene uporabe. Meja
obračunskega območja ustreza meji območja OPPN, prikazani
na grafični prilogi, ki je sestavni del programa opremljanja.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni stroški investicije na obračunskem območju,
ki so določeni po posamezni vrsti komunalne infrastrukture,
obsegajo: stroške gradnje komunalne infrastrukture, stroške
odkupa nepremičnin, stroške izdelave projektne in investicijske
dokumentacije ter druge stroške.
(2) Višina stroškov izgradnje komunalne infrastrukture in
njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov (gradbeni
stroški, stroški materiala in montaže), je bila izračunana na podlagi projektantskih popisov del in predračunov za posamezne
vrste komunalnih objektov in naprav iz projekta »Komunalna
oprema na območju OPPN Parkovšče – idejna zasnova, sept.
2007, ki ga je izdelal Hydrotech d.o.o. Nova Gorica«.
(3) Stroški odkupa nepremičnin se nanašajo na odkup
zemljišč, ki so z OPPN namenjena splošni rabi (ceste, otroško
igrišče), in jih bo občina pridobila skladno s predpisi. V stroške
so vključeni tudi stroški odškodnin zaradi omejitve lastninske
pravice (služnost).
(4) Stroški predvidene investicije vključujejo tudi stroške
izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroške
priprave zemljišča. Med stroške investicije spadajo tudi vsi
drugi stroški, ki bi nastali zaradi graditve objektov in naprav
in bremenijo neposredno investitorja, kot so stroški izvajanja
gradbenega inženiringa in nadzora, geoloških raziskav, izdela-
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ve katastrov, parcelacij, idr.. Višina teh stroškov je ovrednotena
na podlagi povprečnih stroškov iz primerljivih projektov.
(5) Obračunski stroški investicije se izračunajo tako, da
se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih
občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov. Za izvedbo
izgradnje komunalne infrastrukture Mestna občina Nova Gorica
trenutno ne predvideva finančnih sredstev iz drugih virov, tako
da so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
(6) Skupni oziroma obračunski stroški investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN so prikazani
v tabeli 4 programa opremljanja.

opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno infrastrukturo (Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega
indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo pri Gospodarski Zbornici Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Obračunski stroški
za obstoječo infrastrukturo so upoštevani na dan 30. september 2007.

5. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s programom opremljanja, se financira iz komunalnega prispevka,
ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za priključitev stavbe ali površine na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja. Stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko, elektroenergetsko, KATV
in plinsko infrastrukturo, ki se zanje ne odmerja komunalni
prispevek, niso breme proračuna občine.

Komunalni prispevek se izračuna v skladu z določili točke
6.7 programa opremljanja, in sicer na osnovi 6. člena Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07).

6. člen
(terminski plan)
Območje OPPN je razdeljeno v dve etapi, tako da se bo
komunalna infrastruktura gradila v dveh etapah. Prva etapa se
bo začela komunalno opremljati v zadnjem trimesečju leta 2010
in se bo komunalno opremila konec prvega trimesečja leta
2011. Druga etapa se bo predvidoma opremljala leta 2012.
7. člen
(faznost izvajanja opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje
objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni prispevek. Skladno z OPPN je dopustno fazno izvajanje po smiselnem
zaporedju tako, da vsak izvedeni del tvori zaključen prostorski
del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov. Območje se lahko ureja in pridobiva
gradbena dovoljenja po fazah oziroma območjih. V območju I
etape so objekti od 43 do 58 in objekt od 63 do 71. V območju II
etape so objekti od 1 do 42, od 59 do 62, 75B, in 77B.
8. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Program opremljanja v točki 6.3 določa, da je razmerje
med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta
Dpi : Dti = 0,4: 0,6.
(2) Program opremljanja v točki 6.4 določa, da je faktor
dejavnosti na območju Kdej = 1.
9. člen
(stroški opremljanja za predvideno komunalno infrastrukturo)
Vrednosti Cp – cena na m2 zemljiške parcele in Ct – cena
na m2 neto tlorisne površine v odvisnosti od obračunskega
območja komunalne infrastrukture so prikazane v tabeli 7 programa opremljanja.
10. člen
(stroški opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Stroški za posamezno obstoječo infrastrukturo primarnega omrežja, ki se upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka, so prikazani v tabeli 8 programa opremljanja.
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja m2 parcele v obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo (Cpi) in stroški

12. člen
(izračun komunalnega prispevka)

13. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja je možno, kadar je ugotovljeno, da je investitor sam financiral
izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture.
14. člen
(poračun komunalnega prispevka)
Po končani izgradnji in po obračunu dejanskih stroškov
izgradnje komunalne opreme ter po izgradnji vseh objektov na
območju OPPN se opravi poračun komunalnega prispevka z
vsemi graditelji objektov.
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na oddelku
za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica.
16. člen
(posredovanje podatkov v zbirko pravnih režimov)
Mestna občina Nova Gorica posreduje podatke iz programa opremljanja ministrstvu, pristojnemu za vodenje zbirke
pravnih režimov po predpisih o urejanju prostora, v obsegu in
na način, ki ga določajo predpisi o vsebini in načinu vodenja
zbirke pravnih režimov.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-67/2007
Nova Gorica, dne 11. marca 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

843.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Športni park
Solkan – jug

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni
list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 11. 3. 2009 sprejel
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SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Športni park Solkan – jug
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Mestni svet je v juniju 2006 z odlokom sprejel lokacijski
načrt za Športni park Solkan (Uradni list RS, št. 65/06). Lokacijski
načrt je uredil območje vzdolž bregov reke Soče in železniške
proge Nova Gorica–Jesenice, na odseku od železniškega mosta
do državne meje. Območje je namenil pretežno športno rekreativnim vsebinam, ureditvam naravne in oblikovane krajine ter
umestitvam komplementarnih dopolnilnih programov. Med slednjimi tudi program nastanitvenih kapacitet posebnega značaja.
Podrobnejša analiza lokacijskih možnosti umestitve programa
in njegovega povezovanja s programom Kajakaškega centra
je pokazala, da je smotrno program nastanitvenih kapacitet
umestiti neposredno v sklop programa Kajakaškega centra, kar
zahteva spremembo lokacijskega načrta. Sprememba lokacijskega načrta je potrebna tudi zaradi umestitve v prostor objekta
mestnega odvodnika, ki se v reko Sočo izteče na skrajnem
južnem delu ureditvenega območja. V skladu z določili Zakona
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt je potrebno za južni del območja lokacijskega načrta Športni park Solkan izdelati občinski
podrobni prostorski načrt, ki bo navedene spremembe vseboval,
in bo v tem delu nadomestil lokacijski načrt.
2. Območje OPPN
Območje OPPN zajema zemljišča na južnem delu opisanega območja, med levim bregom Soče in železniško progo, od
Kajakaškega centra do državne meje. Zaradi celovite ureditve
vseh infrastrukturnih elementov na mestu vstopa na območje bo
OPPN zajel še območje križanja Poti na Breg z železniško progo
in ves potek Poti na Breg do njenega priključka na Ulico IX. korpusa. Območje OPPN je natančno razvidno iz grafične priloge.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za OPPN so podane z idejno rešitvijo
odvodnika v Sočo, idejno rešitvijo ureditve Poti na Breg z vsemi
priključki in spremljajočimi infrastrukturnimi napravami ter idejno rešitvijo nastanitvenega objekta posebnega značaja.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih
okvirnih rokih:
priprava osnutka načrta
pridobitev smernic in sklepa MOP
o potrebnosti CPVO
dopolnjen osnutek načrta
javna razgrnitev in obravnava
priprava predloga načrta
pridobitev mnenj in potrdila MOP
o sprejemljivosti vplivov na okolje
predložitev načrta mestnem svetu
v sprejem z odlokom

90 dni
40 dni
60 dni (s CPVO 120 dni)
40 dni
60 dni
40 dni (s CPVO 60 dni)
30 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja
prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica,
Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Slovenske železnice d.d., Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16,
Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11,
Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
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– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija
1b, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne
službe;
– Oddelek MONG za družbene dejavnosti.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice
in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le‑te
pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN bo zagotovil graditelj odvodnika, zato finančnih obveznosti za proračun Mestne občine
Nova Gorica ne bo.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje
Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-4/2009
Nova Gorica, dne 11. marca 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

844.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06)
ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo, 93/05 in 126/07) je Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica na seji dne 11. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro parc.
št. 1015/5 dvorišče 47 m², k.o. Kromberk.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj grajenega javnega dobra in postane lastnina Mestne občine
Nova Gorica.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-6/2009
Nova Gorica, dne 11. marca 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

POSTOJNA
845.

Odlok o oglaševanju v Občini Postojna

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08), 3. poglavja Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07),
šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB4, 29/07, 58/07, 17/08, 21/08) in 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine
Postojna na 17. seji dne 26. 2. 2009 sprejel
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ODLOK
o oglaševanju v Občini Postojna

izvaja tudi v lastni režiji ali za to pooblasti podjetje katerega
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(definicija objektov in naprav za oglaševanje)

5. člen

1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se za območje Občine Postojna ureja uporaba lokacij za postavitev objektov in naprav za oglaševanje
in obveščanje. Z njim se določajo pogoji, načini in obveznosti
za postavitev objektov, za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti
oglaševanja in obveščanja na območju Občine Postojna.
2. člen
(namen oglaševanja in obveščanja)
Oglaševanje in obveščanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in
zvočno oglaševanje širši javnosti.
Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti, kadar je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in je vizualno oziroma
zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
Na oglasnih mestih se postavljajo stalni ali začasni oglasni objekti in naprave za oglaševanje.
3. člen
(stalni in začasni objekti ter naprave za oglaševanje)
Stalni objekti in naprave za oglaševanje so:
– veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja – plakatni
panoji,
– mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja – plakatni
panoji,
– svetlobne vitrine (city light),
– svetlobni stebri,
– volumski objekti in naprave oglaševanja,
– nosilci in drogovi čezcestnih transparentov – čezcestni
transparenti,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine
gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne
površine,
– slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne infrastrukture,
– totem ali končna tabla,
– obvestilni in usmerjevalni znaki.
Začasni objekti in naprave za oglaševanje so:
– prenosljivi panoji,
– panoji, ki jih prenašajo ljudje,
– zastave,
– panoji in naprave za oglaševanje na vozilih,
– transparenti,
– drugi podobni premični objekti in naprave.
V okvir oglaševanja z začasnimi objekti in napravami spada tudi neposredno razdeljevanje (ročno ali s pomočjo naprav)
letakov, in drugega oglasnega materiala.
4. člen
(oglaševanje kot gospodarska dejavnost)
Na zemljiščih in objektih na katerih ima Občina Postojna
lastninsko, stvarno ali drugo pravico in na ostalih javnih površinah, se oglaševanje in obveščanje iz prvega odstavka 3. člena
tega odloka opravlja kot gospodarska dejavnost in jo lahko
opravljajo pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki,
ki so registrirani za to dejavnost in na podlagi javnega razpisa
pridobijo pravico oglaševanja in obveščanja ter pridobijo ustrezna soglasja in dovoljenja skladno s tem odlokom in drugimi
predpisi, ki urejajo to področje.
Namesto javnega razpisa lahko Občina Postojna dejavnost iz prejšnjega odstavka na določenih ali vseh lokacijah

Stalni objekti in naprave za oglaševanje:
Objekte in naprave za oglaševanje delimo na naslednje
tipološke skupine:
1. Veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje –
plakatni panoji
Določa jih površina – minimalno 12 m2, maksimalno 90 m2
(obojestranski ali enostranski). Lahko so v različnih izvedbah:
– Veliki pano (mega board, giga board …): lahko so dvonožni ali enonožni, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski in so površine nad 18 m2.
– Jumbo pano: lahko so samostoječi enonožni ali dvonožni, stenski ali obešeni, glede na vrsto pa enostranski ali
dvostranski in so površine do 12 m2.
– Rollo pano je tehnološka nadgraditev jumbo panojev z
izmenljivo vsebino; osvetljen je z notranje strani in so površine
do 12 m2.
– Roto pano je objekt za obveščanje in oglaševanje, običajno dimenzije 6 x 3 m. Na njem se s pomočjo prizem vsebine
izmenično pojavljajo.
– Elektronski displeji oziroma prikazovalniki: s tehnične
plati predstavlja televizijo na prostem, ki jo je moč upravljati
na daljavo.
Vsi se obravnavajo zgolj kot veliki objekti in naprave za
oglaševanje.
2. Mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje – plakatni panoji
Določa jih površina – min. 0,7 m2, max. 4,2 m2 (obojestranski ali enostranski). Pojavljajo se v okviru elementov
mestne opreme (avtobusna postajališča in podobno) ali samostojno. Lahko so v različnih izvedbah: enonožni ali dvonožni,
glede na vrsto pa enostranski, dvostranski ali stenski (stenski
ali obešeni plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo).
Vsi zgoraj našteti objekti in naprave za oglaševanje se
obravnavajo zgolj kot mali ploskovni objekti in naprave za
oglaševanje.
3. Svetlobne vitrine (city light)
Določa jih površina – min. 0,7 m2, max. 2,1 m2 (obojestranski ali enostranski).
4. Volumski objekti in naprave za oglaševanje
Določa jih širina projekcije – min. 1,1 m in max. 1,8 m in
višino max. 3,5 m. Gre za plakatni steber v sodobnem okolju.
Lahko so v različnih izvedbah (plakatni stebri, svetlobni stebri,
elektronski prikazovalniki in podobno) in različnih oblikah (okrogli, tristrani in drugi).
5. Čezcestni transparenti
Določa jih največja možna dimenzija 8 m (širina) in 1
m (višina), pri čemer je spodnji rob najmanj 5,5 m nad cestiščem.
6. Obešanke na drogovih javne razsvetljave so objekti za
obveščanje in oglaševanje, ki se nameščajo na drogove javne
razsvetljave, z največjo površino ene strani 2 m2.
7. Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine
gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne
površine.
8. Slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne infrastrukture.
9. Totem ali končna tabla je objekt za obveščanje in oglaševanje, ki je namenjen obeleževanju poslovnih, gostinskih in
trgovskih stavb in dejavnosti. Postavlja se jih izključno v neposredni bližini oglašujočega objekta.
10. Obvestilni in usmerjevalni znaki so tipizirani, postavljajo se v skladu z veljavnimi predpisi o prometni signalizaciji
in prometni opremi na javnih cestah.
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Začasni objekti in naprave za oglaševanje:
1. Prenosljivi panoji
Določa jih površina – min. 0,7 m2, max. 2 m2 (obojestranski ali enostranski).
2. Zastave so maksimalne širine 2,8 m, vrh droga ne
sme biti višji od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave
mora biti na višini najmanj 4,5 m. Uporablja se jih lahko samo
za oglaševanje za lastne potrebe.
3. Panoji na vozilih in ulični panoji, ki jih prenašajo ljudje.
4. Transparenti, ki se ne postavljajo preko ceste (obcestni,
na ograjah fasadah itd.).
5. Zvočne naprave.
Oglaševanje z zvočnimi napravami v Občini Postojna je
dovoljeno samo za oglaševanje javnih prireditev v skladu s
predpisom o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
II. MERILA ZA POSTAVITEV IN OBLIKO OBJEKTOV
IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE
6. člen
V Občini Postojna veljajo splošna in posebna merila za
postavitev in obliko objektov za oglaševanje.
1. Splošna merila
7. člen
(prepoved postavljanja objektov in naprav za oglaševanje)
Objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno postavljati:
– v javne parke, parkovne ureditve in pokopališča,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk
in območij,
– na lokacije, kjer ovirajo vedutne poglede na naselje,
naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov
in na elemente naravne in kulturne dediščine;
– na lokacije, ki niso v skladu s cestno prometnimi predpisi in predstavljajo nevarnost za cestni promet.
8. člen
(postavljanje objektov in naprav za obveščanje
in oglaševanje)
Objekti in naprave oglaševanja morajo biti:
– oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska
cona je celotno vidno polje med dvema križiščema ali dvema
cestnima odcepoma),
– postavljeni v sklenjene celote v okviru mestne ureditve,
– objekti za oglaševanje in nosilne konstrukcije morajo
biti izdelani iz trajnih materialov, s pozitivnimi atesti oziroma v
skladu s tovrstnimi predpisi,
– objekti in naprave oglaševanja so lahko opremljeni s
simbolom občine,
– na objektu oziroma napravi mora biti vidna oznaka
oglaševalca;
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno
poravnani,
– sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z
izvedbeno tehnično dokumentacijo.
Postavljen objekt za obveščanje in oglaševanje mora
zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega
prometa,
– nemoten dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav,
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
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2. Posebna merila
9. člen
(veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje)
Velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje se
praviloma postavlja ob vpadnicah v mesto Postojna, v območjih
večjih trgovskih in športnih centrov, razen velikih panojev, ki
se jih v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in veljavnimi
predpisi s področja gradnje, postavlja izključno na območju
avtoceste.
Postavlja se jih glede na podlago navpično, glede na
cestišče pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati
prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
Velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje ni
dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe na katerih ima
Občina Postojna lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na
ostale javne zgradbe. Izjemoma se jih lahko postavi na slepe
fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta (npr. športni
objekt) in na slepe fasade degradiranih objektov, če predlog
podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
Obseg oglaševanja z velikimi ploskovnimi objekti in napravami na celotnem območju Občine Postojna je definiran v
strokovnih podlagah iz 22. člena tega odloka.
10. člen
(mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje)
Male ploskovne objekte in naprave za oglaševanje se
praviloma nameščajo v območju mestne ureditve, na in ob
avtobusnih postajališčih, površinah za pešce ter na površinah
pred poslovnimi stavbami, izjemoma na slepe fasade iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka.
Prosto stoječa postavitev ne sme ovirati poti pešcev, kot
tudi ne ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu.
Malih ploskovnih objektov ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi objekti in napravami oglaševanja ter volumskimi
objekti in napravami oglaševanja, na vrtne ograje stanovanjskih
in poslovnih objektov, na oblikovane fasade objektov.
Male ploskovne elemente se lahko postavlja v skupine
tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski
gabarit.
11. člen
(svetlobne vitrine)
Samostoječe svetlobne vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na in ob površinah za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov.
Svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in v
zelenice med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo.
Način postavitve samostoječe svetlobne vitrine ne sme
ovirati poti pešcev in ogrožati varnosti udeležencev v cestnem
prometu.
Samostoječe svetlobne vitrine morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju.
12. člen
(volumski objekti in naprave oglaševanja)
Volumske objekte in naprave za oglaševanje se praviloma
namešča v območjih mestnih ureditev na površinah za pešce.
Postavljata se dva tipa – zgodovinski in sodobni.
Postavitev ne sme ovirati poti pešcev in ogrožati varnosti
udeležencev v cestnem prometu. Ne sme se jih nameščati v kombinaciji z velikimi in malimi objekti ter napravami za oglaševanje.
13. člen
(čezcestni transparenti)
Čezcestni transparenti se lahko postavljajo samo na lokacijah, določenih v strokovnih podlagah.
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Čezcestni transparent mora biti obešen pravokotno na cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko
pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne
ceste. Spodnji rob transparenta je najmanj 5,5 m nad voziščem.
Transparent je lahko največje možne dimenzije 8 m (širina) in 1 m
(višina). Izdelani morajo biti iz neodsevnega materiala.
Obešanje transparentov mora izbrani izvajalec naročiti
podjetju, ki je registrirano za takšno dejavnost. Predhodno
mora izvajalec pridobiti soglasje upravljavca ceste.
14. člen
(obešanke na drogovih javne razsvetljave)
Nosilci (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so
lahko nameščeni na zunanjem robu vozišča, vendar ne na
zadnjem drogu pred križiščem. Montirani morajo biti tako, da
je spodnji rob oddaljen od tal najmanj 4,5 m in da ne posegajo
v horizontalni gabarit vozišča.
15. člen
(slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine
gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb
ali talne površine)
Slikovno ali pisno se lahko izjemoma obdelajo:
– slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta (npr.
športni objekti),
– oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni
na arhitekturno členjenih elementih fasad in oblikovanih talnih
vzorcih.
O dimenziji in obliki sporočila odloči občinska uprava
Občine Postojna.
16. člen
(slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih
elementov javne infrastrukture)
Dovoljeno je oglaševanje samo za namen javnih prireditev
širšega pomena. Oglaševanje je dovoljeno samo do zaključka
prireditve. V 48 urah po zaključku prireditve, mora oglaševalec
oglaševalne površine vrniti v prvotno stanje.
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni
na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih.
O dimenziji in obliki sporočila odloči občinska uprava
Občine Postojna.
17. člen
(prenosljivi panoji)
Prenosljivi panoji se uporabljajo za oglaševanje kulturnih
in športnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev
pomembnih za Občino Postojna ter za oglaševanje ob volilni
in referendumski kampanji.
Izjemoma je dovoljeno oglaševanje s prenosljivimi panoji
na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe in
sicer po en pano na poslovno enoto. Oglašuje se samo v odpiralnem času poslovne enote.
18. člen
(zastave)
Zastave se lahko uporablja samo za oglaševanje za lastne potrebe. Postavlja se jih na zemljišču v lasti ali najemu
podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe in le izjemoma s soglasjem občinske uprave Občine Postojna na javni površini.
19. člen
(vozila in panoji, ki jih prenašajo ljudje)
V to skupino spadajo vozila, ki prevažajo reklamne panoje
in ljudje kot nosilci sporočil površine max. 1,4 m2.
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III. PRIDOBIVANJE PRAVICE UPORABE LOKACIJ
1. Splošne določbe
20. člen
(lokacija in namen rabe stalnih objektov za oglaševanje)
Lokacija in namen rabe vseh stalnih objektov in naprav za
oglaševanje ter objektov namenjenih za plakatiranje ob volilni
kampanji oziroma referendumskemu vprašanju, postavljenih na
površinah in objektih na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na ostalih javnih površinah,
mora biti v skladu s prostorskimi akti Občine Postojna in na
podlagi strokovnih podlag o lokacijah ter namenu rabe objektov in naprav za oglaševanje na območju Občine Postojna (v
nadaljevanju: strokovne podlage).
Občinska uprava Občine Postojna izdela strokovne podlage in jih v skladu s prostorskimi akti redno dopolnjuje in
spreminja.
21. člen
(strokovne podlage)
Strokovne podlage določajo lokacije celotnega območja
Občine Postojna za postavitev:
– velikih ploskovnih objektov in naprav oglaševanja –
plakatni panoji,
– malih ploskovnih objektov in naprav oglaševanja – plakatni panoji,
– svetlobnih vitrin (city light),
– svetlobnih stebrov,
– volumskih objektov in naprav oglaševanja,
– nosilcev in drogov čezcestnih transparentov,
– obešank na drogovih javne razsvetljave,
– slikovne ali pisne obdelave sten zgradb, površin gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne
površine,
– slikovne opreme konstrukcijskih elementov javne infrastrukture,
– totemov ali končnih tabel,
– obvestilnih in usmerjevalnih znakov.
Strokovne podlage iz prejšnjega odstavka določajo oglaševanje kot gospodarsko dejavnost na lokacijah, na katerih
ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali drugo pravico in
na ostalih javnih površinah.
Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se lahko opravlja
izključno na lokacijah, ki so navedene v strokovnih podlagah.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
– lokacijo postavitve objekta,
– zemljiškoknjižni izpisek zemljišča, na katerem se nahaja
objekt,
– vrsto objekta za dejavnost oglaševanja,
– datum vpisa in čas veljavnosti postavitve objekta,
– podatke o predlagatelju vpisa in
– druge morebitne podatke o lokaciji postavitve objekta.
Strokovne podlage določajo tudi območja na katerih je
možno postavljati stalne ali začasne objekte ter naprave za
oglaševanje na nepremičninah, ki niso javne površine ali površine v lasti Občine Postojna. Na teh površinah se oglaševanje
lahko izvaja v skladu z določbami tega odloka.
22. člen
(predlog izvajalca izbranega na javnem razpisu)
Seznam lokacij v strokovnih podlagah se lahko na predlog
izvajalca spreminja in dopolnjuje.
Predlog, ki ga izvajalec posreduje občinski upravi Občine
Postojna mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– podatke o oglaševalskem podjetju,
– vrisano lokacijo na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1 : 500 ali 1 : 1000,
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– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike,
varnost),
– zemljiškoknjižni izpisek, star največ tri mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ tri mesece,
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz
smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt
dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri),
– potrebna soglasja iz 20. člena tega odloka.
O podanem predlogu za vpis lokacije v strokovne podlage odloči občinska uprava Občine Postojna s sklepom. Zoper
sklep je dopustna pritožba, o kateri odloči župan.
23. člen
(pridobivanje pravice uporabe lokacij)
bi:

Pravico za postavitev objektov in naprav se lahko prido-

– na podlagi javnega razpisa, kadar gre za stalne objekte
in naprave za oglaševanje iz prvega odstavka 3. člena tega
odloka na nepremičninah na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico;
– na predlog oglaševalca, kadar gre za nepremičnine,
na katerih Občina Postojna nima lastninske, stvarne ali katere
druge pravice in so vidne z javnih površin ali kadar gre za
oglaševanje na začasnih objektih in napravah za oglaševanje
iz drugega odstavka 3. člena tega odloka na nepremičninah
na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali katero
drugo pravico.
Z javnim razpisom iz prve alineje prejšnjega odstavka se
lahko pridobi pravico za postavitev objektov in naprav na katerih dejavnosti v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega odloka ne izvaja Občina Postojna v lastni režiji oziroma za izvajanje
dejavnosti na teh lokacijah ni pooblaščeno podjetje katerega
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Postojna.
V obeh primerih iz prvega odstavka tega člena je za postavitev objekta ali naprave za oglaševanje potrebno pridobiti:
– ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve objektov,
– ustrezna soglasja v skladu z veljavno prostorsko in
prometno zakonodajo,
– dovoljenje pristojne občinske službe za komunalno gospodarstvo.
Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen objekt
za oglaševanje, ki izpolnjuje pogoje in zahteve določene s tem
odlokom, v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno
kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali
v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega
objekta za oglaševanje pridobiti soglasje pristojnega organa
oziroma službe.
2. Pridobivanje pravice uporabe lokacij
na osnovi javnega razpisa
24. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje za stalne objekte
in naprave za oglaševanje iz prvega odstavka 3. člena tega
odloka na nepremičninah, na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, pridobi oglaševalec
na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo petih let.
Občina Postojna v javni razpis vključi vse ali le nekatere
od stalnih objektov in naprav za oglaševanje, ki so opredeljeni v
strokovnih podlagah iz 21. člena tega odloka in ležijo na javnih
površinah oziroma površinah v lasti Občine Postojna.
Odločbo izda občinska uprava. S to odločbo se določijo
pogoji za izvajanje oglaševanja ter višina in način plačevanja
nadomestila in taks.
Če izvajalec izpolnjuje do Občine Postojna vse obveznosti
iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena lahko
podaljša za enako obdobje z odločbo pristojnega organa, izdano na vlogo oglaševalca.
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Vse proste lokacije se lahko po preteku obdobja, za katerega je bila izdana odločba, lahko ponovno oddajo z javnim
razpisom.
Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora, mora
oglaševalec po prejetem obvestilu pristojnega organa Občine
Postojna oziroma pod pogoji določenimi z javnim razpisom,
odstraniti objekte na lastne stroške.
25. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati:
– opredelitev lokacij za postavitev posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (kot so dokazilo o registraciji in podobno),
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede na
lokacijo in način rabe javne površine,
– merila za izbor ponudnikov,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri in
– ostale pogoje, ki jih določa zakon.
Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali obveznosti do občine,
– niso odstranili objektov ali naprav za oglaševanje skladno s tem odlokom,
– niso odstopili občini plakatnih mest za potrebe volilne
kampanje.
Javni razpis pripravi občinska uprava Občine Postojna
skladno z zakonom, ki ureja postopek ravnanja s stvarnim
premoženjem.
26. člen
Občina Postojna in izvajalci, ki se jih izbere na javnem
razpisu, sklenejo pogodbo, s katero uredijo vse medsebojne
obveznosti in pravice. Pogodba ne sme vsebovati določb, ki bi
bile v nasprotju s tem odlokom.
27. člen
(obveznosti izvajalca)
S stalnimi oglasnimi objekti in napravami za oglaševanje
upravlja izbrani izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:
– da sam opravlja dejavnost oglaševanja (določa pogoje,
zagotavlja nameščanje in odstranjevanje oglasnih sredstev),
– da vsak objekt in napravo za oglaševanje označi vsaj z
logotipom svojega podjetja,
– da redno vzdržuje in obnavlja objekte in naprave za
oglaševanje,
– da so oglasna sredstva, ki jih namešča na oglasne objekte, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega
dneva sme oglasno sredstvo viseti na oglasnem objektu, da so
oglasna sredstva na oglasnem objektu primerno razvrščena,
– da odstranjuje z oglasnih objektov oglasna sredstva, ki
niso opremljena s štampiljko in datumom,
– da poškodovana oglasna sredstva odstrani v najkrajšem
možnem času, najkasneje pa v roku dveh dni,
– da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov
in naprav za oglaševanje,
– da neoddano oglasno površino na oglasnem objektu
prelepi z belim papirjem,
– da v dveh dneh po prejemu pisnega opozorila uradne
osebe organa inšpekcijskega in redarskega nadzora odstrani
vsa oglasna sredstva, ki niso nameščena v skladu s tem odlokom,
– da po preteku datuma veljavnosti oglasnih sredstev,
le‑te odstrani najkasneje v roku dveh dni,
– da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku.
Izjemoma lahko izvajalec v skladu z zakonom, ki določa javno
rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku,
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– da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim
oglaševalskim kodeksom),
– da za oglaševanje na oglasnih objektih in napravah za
oglaševanje, ki so predmet pogodbe o oglaševanju, plačuje
nadomestilo v skladu s pogodbo iz 26. člena tega odloka in
občinsko takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v
občini Postojna.
28. člen
V primeru, da je na razpisanih lokacijah za postavitev
objektov ali naprav za oglaševanje potrebno pridobiti upravno
dovoljenje, ki omogoča poseg v prostor in gradnjo objektov, si
ga mora izbrani izvajalec pridobiti na lastne stroške.
Oglasna sredstva na razpisanih lokacijah lahko namešča
samo izbrani izvajalec v skladu s 24. členom tega odloka.
29. člen
Izvajalec, ki preneha z oglaševanjem pred potekom obdobja, v katerem je upravičen uporabljati razpisano lokacijo, je
dolžan o tem sedem dni pred prenehanjem oglaševanja obvestiti občinsko upravo in v roku tridesetih dni od dneva obvestila
odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje.
V primeru, da izvajalec tudi po prejemu pisnega opozorila
ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega člena, sme Občina Postojna razveljaviti pogodbo iz 26. člena tega odloka.
Občinska uprava Občine Postojna sme razveljaviti pogodbo o oglaševanju tudi v primeru, če izvajalec v predpisanem
roku ne postavi objektov ali naprav za oglaševanje.
Izvajalec je dolžan po preteku obdobja, določenega v
pogodbi oziroma po razveljavitvi pogodbe na podlagi katere je
bil upravičen uporabljati razpisano lokacijo, odstraniti objekte in
naprave za oglaševanje v najkrajšem možnem roku, ki ne sme
biti daljši od tridesetih dni.
Kolikor izvajalec ne odstrani objektov in naprav v predpisanem roku, jih na njegove stroške odstrani občina oziroma
njen pooblaščenec.
3. Pridobivanje pravice uporabe lokacij
na predlog oglaševalca
30. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, na katerih Občina Postojna nima lastninske, stvarne ali katere druge pravice in so vidne z javnih površin, ali kadar gre za
oglaševanje na začasnih objektih in napravah za oglaševanje
iz drugega odstavka 3. člena tega odloka, pridobi oglaševalec
s pridobitvijo ustreznih dovoljenj v skladu z določbo drugega
odstavka 23. člena.
Za postavitev začasnega oglasnega objekta ali naprave
iz drugega odstavka 3. člena tega odloka ni potrebno upravno
dovoljenje. Če oglaševalec namerava oglasni objekt ali napravo začasno postaviti na zemljišču oziroma objektu, ki leži v
varovalnem pasu ali na varovanem območju, mora pred izdajo
odločbe pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe
(npr. upravljavca ceste).
31. člen
Pogoj za pridobitev dovoljenja je skladnost z definicijo
(5. člen tega odloka) in z merili za določitev lokacij oglaševanja
(6. do 19. člen tega odloka) ter umeščenost lokacije v strokovne
podlage iz 21. člena tega odloka.
Predlog mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– opredelitev trajanja oglaševanja,
– podatke o oglaševalskem podjetju,
– vrisano lokacijo na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1 : 500 ali 1 : 1000,
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike,
varnost),
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– zemljiškoknjižni izpisek, star največ tri mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ tri mesece,
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz
smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt
dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri),
– prometno soglasje.
32. člen
(obveznosti oglaševalcev)
Oglaševalec mora skrbeti:
– da oglašuje v skladu z izdano odločbo občinske uprave
Občine Postojna,
– da po preteku datuma veljavnosti oglaševanja, odstrani
začasne oglasne objekte in naprave za oglaševanje najkasneje
v roku dveh dni,
– da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku.
Izjemoma lahko stranka v skladu z zakonom, ki določa javno
rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku, vendar
mora biti ob sporočilu v tujem jeziku tudi prevod sporočila v
slovenskem jeziku,
– da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim
oglaševalskim kodeksom),
– da za oglaševanje na začasnih oglasnih objektih in napravah za oglaševanje, ki so predmet izdane odločbe, plačuje
občinsko takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v
Občini Postojna.
33. člen
(prepovedi)
Uporaba lokacij brez odločb oziroma ustreznih dovoljenj iz
drugega odstavka 23. člena tega odloka je prepovedana.
Na zemljiščih in objektih na katerih ima Občina Postojna
lastninsko, stvarno ali drugo pravico, ter na ostalih javnih površinah in zgradbah je prepovedano:
– lepljenje plakatov na zunanjih površinah izložb, sten, inštalacijskih omaric (elektro, telefon itd.), vrat, dreves, prometne
signalizacije, prometne opreme ipd.,
– trositi propagandni material in ga zatikati na vozila,
– nenamensko uporabljati, poškodovati ter uničiti začasne
kot tudi stalne objekte in naprave za oglaševanje ter poškodovati in zakrivati vsebino oglasnih sredstev.
34. člen
(plakatiranje izven plakatnih prostorov)
Plakatiranje izven plakatnih objektov določenih na podlagi
tega odloka je možno samo izjemoma in sicer za enkratne promocijske aktivnosti izjemnega javnega pomena ali oglaševanje
prireditev, pri katerih je taka oblika oglaševanja tradicionalna.
O vlogi o plakatiranju izven plakatnih objektov odloči občinska uprava Občine Postojna.
Plakate lahko namesti naročnik sam, v skladu z dano
odločbo občinske uprave Občine Postojna.
Plakatiranje mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne
poškoduje podlage, na katero je nameščen plakat (zid, element
urbane opreme ipd.), in da na podlagi ne pusti nobene sledi.

IV. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
IN REFERENDUMSKEGA VPRAŠANJA
35. člen
(brezplačno in enakovredno zagotavljanje plakatnih mest)
V skladu zakonom, ki ureja volilno in referendumsko
kampanjo, mora Občina Postojna za potrebe volilne kampanje
brezplačno in enakovredno zagotoviti vsem organizatorjem
volilne kampanje osnovno informiranje volivcev na območju
Občine Postojna o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o
referendumskem vprašanju.
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36. člen
(dolžnost izvajalcev)
Izvajalci, ki so pridobili lokacije za postavitev objektov in
naprav za oglaševanje z javnim razpisom, morajo za potrebe
volilne in referendumske kampanje odstopiti oziroma pripraviti
plakatna mesta, ki jih določi občinska uprava Občine Postojna.
37. člen
(javna objava pogojev za uporabo plakatnih mest)
Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na objektih in napravah za oglaševanje na območju Občine Postojna na
podlagi javne objave pogojev za uporabo plakatnih mest.
Občinska uprava Občine Postojna mora najkasneje 60 dni
pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem
glasovanja na referendumu, javno objaviti pogoje iz prvega
odstavka tega člena.
38. člen
(dolžnost ravnanja organizatorjev volilne kampanje)
Organizatorji volilne kampanje so dolžni ravnati v skladu z:
– določili zakona, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo,
– določili pogojev za uporabo plakatnih mest in
– določili tega odloka.
39. člen
Za plakatiranje za potrebe volilne kampanje in referendumskega vprašanja organizatorjem ni potrebno pridobiti soglasja v skladu z 31. členom tega odloka pač pa zgolj soglasje
lastnika nepremičnine. Za ureditev vseh ostalih vprašanj glede
izvajanja volilne in referendumske kampanje se uporablja področna zakonodaja.
V. OBVESTILNI IN USMERJEVALNI SISTEM VODENJA
40. člen
(turistična in druga obvestilna signalizacija)
Turistična in druga obvestilna signalizacija je:
– znaki za obveščanje o kulturnih spomenikih, varovanih
območjih narave ter pomembnejših turističnih znamenitostih,
– znaki za obveščanje o smeri, v kateri so kulturni spomeniki, varovano območje narave ali pomembnejša turistična
znamenitost ter objekt,
– znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v občino ali
naselje,
– znaki za podajanje prometnih, turističnih in drugih informacij na prometnih površinah zunaj vozišča ceste (počivališča,
parkirišča) in na drugih površinah ob cesti, ki so določene za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ob cesti.
41. člen
(usmerjevalni znaki namenjeni za krajevno
in komercialno vodenje)
Usmerjevalne znake predstavljajo usmerjevalne lamele,
praviloma postavljene skupinsko na posebnih nosilcih. Vsebina lamel je ob upoštevanju določb zakona o javnih cestah in
njegovega podzakonskega akta o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, namenjena izključno usmerjanju
k določenim ciljem, za potrebe tega odloka pa se po vsebini
ločuje na:
– krajevno vodenje, ki omogoča vodenje do skupnih krajevnih ciljev in naprav, do kulturnih, zgodovinskih in naravnih
znamenitosti ter do pomembnejših krajevnih oziroma javnih
infrastrukturnih objektov in naprav;
– komercialno vodenje, ki omogoča vodenje do pomembnejših objektov in naprav v kraju – do sedežev gospodarskih
družb in drugih registriranih pravnih oseb ter njihovih poslovnih
enot, če ti izpolnjujejo pogoje za takšno vodenje. Komercialno vodenje je ločeno od krajevnega in mu je hierarhično podrejeno.
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42. člen
(nameščanje obvestilnih in usmerjevalnih znakov)
Obvestilne in usmerjevalne znake ter njihove temelje in
nosilce namešča Občina Postojna.
43. člen
(komercialni usmerjevalni znaki)
Za zbiranje in urejanje interesov za postavljanje komercialnih usmerjevalnih znakov, vodenje potrebnih postopkov, naročanje postavljanja in vzdrževanje ustreznih nosilcev, dobavo lamel,
njihovo nameščanje ter vzdrževanje vseh postavljenih nosilcev
in lamel lahko Občina Postojna pooblasti drugega izvajalca.
Postavitev in vzdrževanje usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega vodenja se izvede na podlagi pogodbe med
Občino Postojna in zainteresiranim subjektom. S pogodbo se
med drugim uredi obveznosti zainteresiranega subjekta do nadomeščanja lamel po izteku njihove uporabnosti in obveznosti
do plačila vzdrževalnine.
Zainteresirani subjekt za nameščanje usmerjevalnih
znakov za potrebe komercialnega vodenja plačuje po tržnih
načelih:
– izdelavo in namestitev lamele ter sorazmernega dela
stroškov nabave in postavitve nosilca,
– vzdrževalnino za pokrivanje stroškov amortizacije nosilcev, vzdrževanja znakov ter izvajanja dejavnosti.
VI. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
44. člen
(oglaševanje samostojnih podjetnikov posameznikov
in pravnih oseb)
Samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe smejo
na svojih poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost, za lastne potrebe oglaševati proizvode in storitve iz svoje registrirane dejavnosti.
Postavitev stalnih in začasnih objektov in naprav za oglaševanje za lastne potrebe se izvede v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in veljavnimi predpisi s področja gradnje.
Z objekti iz prvega odstavka tega člena gospodarijo lastniki oziroma pooblaščeni izvajalci.
45. člen
(oglaševanje lokalne skupnosti)
Za potrebe oglaševanja občine Postojna, krajevnih skupnosti v občini Postojna, javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Postojna, društev
in klubov, ustanovljenih na območju občine Postojna, kot tudi
državnih organov, se v skladu s strokovnimi podlagami postavijo posebne oglasne deske oziroma oglasne omarice.
Občinska uprava uskladi način uporabe teh posebnih
oglasnih mest z zainteresiranimi uporabniki.
VII. TAKSE
46. člen
Višina in način plačevanja takse za oglaševanje, kot tudi
njena oprostitev, se ureja skladno z odlokom, ki ureja občinske
takse v Občini Postojna.
VIII. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
47. člen
(občinski organ inšpekcijskega in redarskega nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojen občinski organ inšpekcijskega in redarskega nadzora, v
skladu s svojimi pristojnostmi.
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Na podlagi odločbe pristojnega občinskega organa inšpekcijskega in redarskega nadzora so oglaševalci, ki nimajo
ustreznega dovoljenja dolžni odstraniti vse vrste oglaševanja
in objekte na katerih se oglašuje z javnih površin in površin, na
katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico. Če jih oglaševalec ne odstrani sam, jih na stroške
oglaševalca odstrani pooblaščeno podjetje.
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne
zadrži njene izvršitve.
48. člen
(globe)
Z globo v znesku 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 7. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 27. člena tega
odloka,
– ravna v nasprotju z 32., 33. ali 34. členom tega odloka.
Z globo v znesku 200 EUR se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z globo v znesku 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– namesti oglasno sredstvo, ki bi ga moral namestiti pooblaščeni delavec izvajalca,
– ravna v nasprotju z 32., 33. ali 34. členom tega odloka.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(strokovne podlage in javni razpis)
V roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka župan sprejme strokovne podlage iz 21. člena tega odloka.
V roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka se objavi javni razpis za izbor izvajalcev v skladu z določili tega
odloka.
50. člen
(veljavnost sklenjenih pogodb)
Obstoječe pogodbe, ki urejajo oglaševanje, prenehajo
veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene.
51. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka se na območju
Občine Postojna preneha uporabljati Odlok o oglaševanju na
javnih površinah in površinah v lasti Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 141/04).
52. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2009
Postojna, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SEVNICA
846.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno trgovski
center Sevnica

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B; v nadaljevanju:
ZPNačrt) ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – UPB) je župan Občine Sevnica sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za poslovno trgovski center Sevnica
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in
postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
za poslovno trgovski center Sevnica (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na podlagi Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02, 87/04) je
območje obdelave opredeljeno v območju oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Območje se nahaja znotraj Urbanistične zasnove Sevnica in ga prostorsko ureja Odlok o ureditvenem načrtu
Sevnica – Stari center – URN32 (območje Trga svobode), (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 41/93 in 40/95).
Po sprejemu novega odloka o OPPN, se za območje
obdelave veljavni prostorsko izvedbeni akt razveljavi.
Obravnavano območje zajema obstoječi poslovni objekt
(stara železnina) z uvozom in dostopno rampi do kletne etaže,
parkirišče z dostopom z javne poti JP 872346 Obvozna cesta za
železnino–Priključek za vrtec, ter parkirišče ob regionalni cesti.
Obravnavano območje na južni strani omejuje regionalna
cesta R3‑679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica, na zahodni
strani z zbirno mestno cesto LZ 373050 Ajdovec–Cesta na
Dobravo, na severni in jugovzhodni strani pa z javno potjo JP
872346 Obvozna cesta za železnino–Priključek za vrtec 1‑2.
Na severovzhodni strani poteka meja obdelave med obstoječim
parkiriščem in obstoječim trgovskim objektom, tako da vključuje
parkirišče v območju obdelave z OPPN.
K OPPN se pristopa na podlagi pobude investitorja, podane za uresničitev investicijske namere, to je izgradnja novega
poslovno trgovskega centra v Sevnici.
Zaradi dotrajanosti in neustrezne funkcionalne tlorisne
zasnove in zunanjega videza obstoječega objekta železnine ter
poslovnega interesa, se je lastnik objekta odločil, da na mestu
obstoječega objekta zgradi nov poslovno trgovski center.
Po določilih Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B), je potrebno za obravnavano območje izdelati občinski podrobni prostorski načrt.
3. člen
(predmet izdelave)
Predmet OPPN je priprava in podrobno oblikovanje meril,
pogojev in ukrepov ter prostorskih rešitev, na podlagi katerih
bo mogoča kvalitetna umestitev poslovno trgovskega centra
v prostor z ureditvijo pripadajočih funkcionalnih površin in ureditev potrebne komunalne, energetske, telekomunikacijske in
prometne infrastrukture.
Na mestu obstoječega poslovnega objekta (stara železnina) je predvidena izgradnja novega poslovno trgovskega
centra, v katerem se bodo izvajale turistične, rekreacijske in
poslovne dejavnosti. Predvidena je ohranitev kletne etaže ter
gradnja novega objekta v maksimalno treh etažah.

Uradni list Republike Slovenije
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Poleg infrastrukturnih ureditev je na severni strani objekta
poleg obstoječega parkirišča, predvidena gradnja in ureditev
dodatnih parkirnih površin.
Načrtovani objekt s svojimi tlorisnimi ter višinskimi gabariti
in umestitvijo v prostor, ne sme odstopati od regulacijskih črt,
ohranjati mora strukturno urejenost urbanega prostora. Urbanistično in arhitektonsko mora biti usklajen z okoliško kakovostno
grajeno strukturo naselja, vidna privlačnost prostora ne sme biti
razvrednotena.
Zasnova mora upoštevati oblikovna in funkcionalna merila, ki veljajo na območju Trga svobode.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
OPPN se izdela na podlagi:
– Geodetske podlage izdelane v skladu z določbami Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),
– Idejne zasnove (Soba d.o.o., Ljubljana; februar 2009).
Pri izdelavi OPPN se upošteva:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02,
87/04);
– Odlok o ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center –
URN32 (območje Trga svobode) (Uradni list SRS, št. 48/87 in
Uradni list RS, št. 41/93 in 40/95);
– vsa strokovna gradiva in podatki sodelujočih organov in
organizacij, določenih v 7. členu tega sklepa.
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Priprava stališč do
pripomb in predlogov
Sprejem stališč na seji
Občinskega sveta
Objava stališč v
svetovnem spletu in na
krajevno običajen način
Izdelava predloga OPPN
na podlagi sprejetih
stališč
Pridobitev mnenj na
predlog OPPN in mnenj
o
sprejemljivosti vplivov na
okolje (če bo CPVO)
Izdelava usklajenega
predloga
Sprejem predloga na
seji Občinskega sveta
Objava odloka v
Uradnem listu RS
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Občina Sevnica, 15 dni
izdelovalec
Občinski svet
Občina Sevnica

7 dni

izdelovalec

8 dni od potrditve
stališč do
pripomb
30 dni

izdelovalec

izdelovalec

8 dni po prejemu
vseh mnenj

Občinski svet
Občina Sevnica

7 dni

V primeru, da Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat
za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje izda
odločbo o izdelavi celovite presoje vplivov na okolje, je potrebno izdelati okoljsko poročilo ter pridobiti potrditev ustreznosti
okoljskega poročila s strani ministrstva, kar posledično okvirne
roke za izdelavo OPPN podaljša za 45 dni.
7. člen

5. člen
(okvirno območje obdelave)
Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri cca.
32 arov in vključuje naslednje parcelne številke v k.o. Sevnica:
506/9 – del, 506/10, 520/3 – del, 520/4, 520/5, 520/8, 521/1 –
del, 521/3, 1515/1 – del in 1518/2 – del.
6. člen
(roki in postopek za pripravo)
Za pripravo OPPN so predvideni naslednji okvirni roki:
Faza aktivnosti:
Sprejem sklepa o
začetku postopka
priprave OPPN
Objava sklepa v
Uradnem listu RS in
na svetovnem spletu,
obvestilo MOP
Izdelava osnutka OPPN

Nosilec
župan

Rok
marec 2009

Občina Sevnica

7 dni

izdelovalec

Poziv nosilcem urejanja
prostora za izdajo
smernic
Analiza smernic in
izdelava dopolnjenega
osnutka
Obvestilo javnosti o
javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega
osnutka; objava v
svetovnem spletu in na
krajevno običajen način
Javna razgrnitev in
v tem času javna
obravnava

izdelovalec

20 dni od
sklenitve
pogodbe z
izdelovalcem
30 dni

izdelovalec

10 dni po prejetju
vseh smernic

Občina Sevnica

7 dni

(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k
osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu OPPN:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
– Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32,
8270 Krško;
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto;
– JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka
17, 8290 Sevnica;
– JP Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
– Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode
13a, 8290 Sevnica;
– Krajevna skupnost Sevnica, Naselje heroja Maroka 24,
8290 Sevnica;
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne
bodo podane v zakonsko določenem roku, mora izdelovalec
OPPN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge
pravne akte. V primeru, da se v postopku priprave OPPN
ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih
nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, se le‑te pridobijo v istem postopku.
Nosilec urejanja prostora, ki v primeru izvedbe postopka
celovite presoje vplivov na okolje poda mnenje o ustreznosti
okoljskega poročila, je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Občina Sevnica

30 dni

Pripravljalec OPPN je Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.
Finančna sredstva za pripravo OPPN zagotavlja investitor
Sava avto d.o.o., Dolenji Boštanj 60a, 8294 Boštanj.
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Izdelovalca OPPN Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških
žrtev 59, 8270 Krško, je izbral investitor.
Izdelovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v
skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom
ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Izdelovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne
za izdelavo OPPN.
Ravno tako je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k
predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in
drugih telesih v postopku izdelave in sprejemanja prostorskega
akta. V sodelovanju s pripravljalcem prostorskega akta pripravi
tudi stališča do pripomb iz javne obravnave oziroma druge
usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije
izdelovalec pripravi končno gradivo v analogni (štirje izvodi) in
digitalni obliki (dva izvoda), ki ga preda pripravljalcu prostorskega akta Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija
(visokošolski, univerzitetni, magisterij).
6. člen
Stimulacija ob diplomi je enaka vrednosti stimulacije desetih izpitov izrednega študija glede na stopnjo študija.
Stimulacija ob magisteriju je enaka vrednosti stimulacije
dvajsetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.
Stimulacija ob doktorski disertaciji je enaka vrednosti stimulacije tridesetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.
Posebna stimulacija pripada študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Višino posebne stimulacije na podlagi vloge študenta
določi občinski svet.

(končne določbe)

7. člen
Stimulacija se ne izplačuje za uspešno opravljeno prakso,
usposabljanje, seminarske naloge, ocenjene vaje in nastope.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

II. PODELJEVANJE STIMULACIJ

9. člen

Št. 3505-0001/2009
Sevnica, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
847.

Pravilnik o stimulaciji študentov Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 140. člena Ustave Republike Slovenije ter
15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS,
št. 29/00 ter 77/02) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
na 21. redni seji sveta dne 4. 3. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje
stimulacij študentov na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.

nu.

2. člen
Sredstva stimulacij se zagotovijo v občinskem proraču-

I. MERILA ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ
3. člen
Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije, in imajo stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij
ob Ščavnici.
4. člen
Pri podeljevanju stimulacij se upošteva vpis v višji letnik
na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto ter uspešno opravljena diploma, magisterij
in doktorat.
Pogoj za pridobitev stimulacije je uspešno opravljen izpit
na univerzi.

8. člen
Pravico do izplačevanja stimulacije za opravljene izpite
uveljavlja študent s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski
upravi Občine Sv. Jurij ob Ščavnici do 31. 12. za tekoče leto.
Zahtevku je potrebno priložiti:
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Sv. Jurij ob
Ščavnici
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto
– potrdilo o opravljenih izpitih
– dokazilo o zaključku študija (fotokopijo diplome, magisterija, doktorata).
Stimulacije iz 6. člena se izplačajo po opravljeni diplomi,
magisteriju oziroma doktoratu.
9. člen
O dodelitvi stimulacije odloči občinska uprava z odločbo.
Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici.
Podatki o študentu se hranijo v skladu z Zakonom o varovanju tajnih podatkov.
10. člen
Študent ni upravičen do stimulacije:
– če ne pridobi pogojev za vpisi v naslednji letnik;
– če se ponovno vpisuje v isti letnik, v katerega se je
vpisal pogojno v predhodnem študijskem letu ter
– če ponavlja letnik študija.
11. člen
Študent mora nagrado vrniti, če je navajal neresnične
podatke ali predložil lažno potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
12. člen
Neupravičeno dobljeno nagrado skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi mora študent vrniti v roku 90 dni računajoč
od dneva, ko mu je bila izplačana.
13. člen
Višina stimulacije rednim študentom za opravljeni izpit
znaša neto:
višješolski, visokošolski
program
16,69 €

univerzitetni program
20,86 €

Višina stimulacije izrednim študentom za opravljeni izpit
znaša neto:
višješolski, visokošolski
program
20,86 €

univerzitetni program
25,86 €

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Višina stimulacije za opravljeni izpit na magistrskem študiju znaša neto: 29,21 €.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni
list RS, št. 5/06).
Št. 604-1/2009
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 4. marca 2009
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

72

74

II
40

ŠEMPETER - VRTOJBA
848.

Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B) in 14. člena Statuta
Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in
132/06) je Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 24. seji
dne 26. 2. 2009 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2009
I. SPLOŠNA DOLOČBA

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.
I.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70 + 71 + 72 + 73 + 74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

42
43

III

1. člen
S tem odlokom se za Občino Šempeter ‑ Vrtojba za leto
2009 določajo proračun ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Skupina/Podskupina kontov

41

V EUR
Proračun leta
2009

6.530.465,92
6.267.914,00
4.079.989,00
2.803.980,00
999.869,00
276.140,00
0
2.187.925,00
1.618.205,00

B.
IV.
75

V.
44

VI.
C
VII.
50
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711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 + 751 + 752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(750 + 751 + 752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440 + 441 + 442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSIH DELEŽEV
(IV. – V)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

Stran
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1.600,00
15.020,00
100,00
553.000,00
30.000,00
30.000,00
232.551,92
232.551,92
7.165.465,92
2.501.103,46
546.140,13
88.599,61
1.689.466,72
51.342,00
125.555,00
2.013.025,58
177.980,00
239.690,55
204.745,03
1.390.610,00
0
2.289.316,62
2.289.316,62
362.020,26
69.500,00
292.520,26
–635.000,00

163.152,90
163.152,00
31.000,00
133.152,90

133.152,90

133.152,90

30.000,00
0
0
0

Stran

2774 /

Št.
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII‑IX.=‑III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRET. LETA

Uradni list Republike Slovenije
75.000,00
75.000,00
75.000,00
–680.000,00
–75.000,00
635.000,00
680.000,00

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter
‑ Vrtojba.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov
so objavljeni na internetnih straneh občine.
Št. 01101-2/2009-6
Šempeter pri Gorici, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

849.

Odlok o izvrševanju proračuna Občine
Šempeter - Vrtojba v letu 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B) in 14. člena Statuta
Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in
132/06) je Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 24. seji
dne 26. 2. 2009 sprejel

ODLOK
o izvrševanju proračuna Občine Šempeter Vrtojba v letu 2009
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šempeter ‑ Vrtojba za leto
2009 določajo postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem
besedilu: izvrševanje proračuna).
II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
2. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji
prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 102/07 – UPB)
2. prihodki iz naslova Okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

3. prihodki iz naslova Okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov
4. prihodki iz uvedenih samoprispevkov.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v letu 2008, se
skladno s 44. členom ZJF prenesejo v proračun za leto 2009.
Za obseg prenesenih sredstev se poveča obseg sredstev na
postavki, na katero se nanašajo in proračun za leto 2009.
4. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna medletno in
po koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2009 in o njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskim letom odloča župan. Župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe v posebnem delu proračuna med postavkami v okviru
posameznega neposrednega proračunskega porabnika. Župan odloča tudi o prerazporeditvah pravic porabe sredstev
potrebnih za izplačilo plač med proračunskima uporabnikoma
Uprava in Skupna občinska uprava v posebnem delu proračuna. V primeru, da v teku izvajanja proračuna pride do potrebe
po dodatnih sredstvih zaradi novonastalih obveznosti, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, se dodatni
odhodki, ki nastanejo v povezavi s temi obveznostmi, razporedijo v breme drugih proračunskih postavk znotraj proračunskega porabnika. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko
prerazporejajo med konti in določajo novi konti.
Navedeno prerazporejanje pravic porabe se uporablja
tudi za načrt razvojnih programov.
5. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
skupnih pravic porabe v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v
tekoče leto zaključek prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
se uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve župana.

ZJF.

7. člen
Proračunski skladi so:
1. račun obvezne proračunske rezerve, oblikovane po

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
103.555,00 EUR.
O uporabi sredstev obvezne proračunske rezerve odloča
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 25,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
9. člen
Sredstva za delo se organom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti
od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občinskega proračuna.
10. člen
Splošna proračunska rezervacija je namenjena financiranju nalog in obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni višini, o njeni
porabi pa odloča župan Občine Šempeter ‑ Vrtojba.
11. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena. Uporabniki ne smejo prevzemati na
račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle v proračunu za ta namen določena sredstva.
Javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanovitelj je občina, se ne morejo zadolževati brez sklepa občinskega sveta in
predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, ki ga
izda na zahtevo župana.
Pri sklepanju o zadolževanju, izdanih poroštvih in izdanih
soglasjih je potrebno upoštevati zakonske omejitve.
12. člen
O morebitni zadolžitvi, izdanih poroštvih in izdanih soglasjih Občine Šempeter ‑ Vrtojba v skladu z zakonskimi določili odloča Občinski svet. Župan Občine Šempeter ‑ Vrtojba je
pooblaščen za dogovarjanje in sprejemanje kreditnih pogojev
in podpis pogodb.

Št.

15. člen
Župan občine je pooblaščen za medletno usklajevanje
potrebnih sredstev in nakazil za plače in druge osebne prejemke vseh proračunskih porabnikov v skladu z veljavno zakonodajo ter za kratkoročne plasmaje tekočih likvidnostnih
sredstev proračuna pri bankah in drugih finančnih institucijah
zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče
likvidnosti proračuna.
16. člen
Plačilni roki v breme proračuna Občine Šempeter ‑ Vrtojba se izvršujejo skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije, v izjemnih primerih pa lahko tudi prej, v
kolikor so izpolnjeni vsi pogoji za plačilo iz proračuna.
III. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
17. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko zadolžijo le na podlagi soglasja Občine Šem-

Stran

2775

peter ‑ Vrtojba. Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba pooblašča župana za izdajo soglasja do višine 50.000,00 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter ‑
Vrtojba v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-2/2009-7
Šempeter pri Gorici, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

850.

Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B) in 14. člena Statuta
Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in
132/06) je Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 24. seji
dne 26. 2. 2009 sprejel

13. člen
Prihodke, ki jih proračunski porabniki ustvarjajo z lastno
dejavnostjo, lahko uporabljajo le za svojo dejavnost in nabavo
opreme. Del teh prihodkov lahko usmerijo v plače na podlagi
predhodnega sklepa župana Občine Šempeter ‑ Vrtojba. O
višini in porabi lastnih prihodkov proračunski porabniki poročajo
Občini Šempeter ‑ Vrtojba dvakrat letno do 31. 8. za obdobje
januar–junij in do 28. 2. za preteklo leto.
14. člen
Vsi proračunski porabniki so dolžni na zahtevo Občine
Šempeter ‑ Vrtojba predložiti predračune in finančne načrte za
tekoče leto ter zaključne račune za preteklo leto.
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ODLOK
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šempeter ‑ Vrtojba za leto
2010 določajo proračun ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
A.
I.

70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70 + 71 + 72 + 73 + 74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

V EUR
Proračun leta
2010

6.965.939,21
6.100.511,42
4.205.688,67
2.888.099,40
1.029.865,07
287.724,20
0

Stran

71

72

74

II
40

41

42
43

III
B.
IV.
75

V.
44
440
441
442
VI.

2776 /

Št.

21 / 20. 3. 2009

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 + 751 + 752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(750 + 751 + 752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440 + 441 + 442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSIH DELEŽEV
(IV. – V)

Uradni list Republike Slovenije
1.894.822,75
1.663.682,78
1.648,00
15.020,60
103,00
214.368,37
300.000,00
300.000,00
565.427,79
565.427,79
6.878.939,21
2.516.290,44
546.140,13
88.599,61
1.704.603,70
51.392,00
125.555,00
2.043.290,59
181.736,48

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII‑IX.=‑III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRET. LETA

–0
–120.000,00
–87.000,00
0

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk‑podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter ‑ Vrtojba.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov
so objavljeni na internetnih straneh občine.
Št. 01101-2/2009-8
Šempeter pri Gorici, dne 26. februarja 2009

245.922,50
203.626,83
1.412.004,78
0
1.889.950,40
1.889.950,40
429.407,78

0
0
0
120.000,00
120.000,00
120.000,00

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

851.

Odlok o izvrševanju proračuna Občine
Šempeter - Vrtojba v letu 2010

87.000,00

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B) in 14. člena Statuta
Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in
132/06) je Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 24. seji
dne 26. 2. 2009 sprejel

33.000,00

ODLOK
o izvrševanju proračuna Občine Šempeter Vrtojba v letu 2010

50.000,00
379.407,78

33.000,00
33.000,00

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šempeter ‑ Vrtojba za leto
2010 določajo postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem
besedilu: izvrševanje proračuna).
II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
2. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

33.000,00

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji
prihodki:
1. Prihodki požarne takse so po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 102/07 – UPB)

Uradni list Republike Slovenije
2. Prihodki iz naslova Okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3. Prihodki iz naslova Okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov
4. Prihodki iz uvedenih samoprispevkov.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v letu 2009 se
skladno s 44. členom ZJF prenesejo v proračun za leto 2010.
Za obseg prenesenih sredstev se poveča obseg sredstev na
postavki, na katero se nanašajo in proračun za leto 2010.
4. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna medletno in
po koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2010 in o njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskim letom odloča župan. Župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe v posebnem delu proračuna med postavkami v okviru
posameznega neposrednega proračunskega porabnika. Župan odloča tudi o prerazporeditvah pravic porabe sredstev
potrebnih za izplačilo plač med proračunskima uporabnikoma
Uprava in Skupna občinska uprava v posebnem delu proračuna. V primeru, da v teku izvajanja proračuna pride do potrebe
po dodatnih sredstvih zaradi novonastalih obveznosti, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, se dodatni
odhodki, ki nastanejo v povezavi s temi obveznostmi, razporedijo v breme drugih proračunskih postavk znotraj proračunskega porabnika. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko
prerazporejajo med konti in določajo novi konti.
Navedeno prerazporejanje pravic porabe se uporablja
tudi za načrt razvojnih programov.
5. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
skupnih pravic porabe v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v
tekoče leto zaključek prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
se uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve župana.

ZJF.

7. člen
Proračunski skladi so:
1. račun obvezne proračunske rezerve, oblikovane po

Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
103.555,00 EUR.
O uporabi sredstev obvezne proračunske rezerve odloča
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
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8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 25,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
9. člen
Sredstva za delo se organom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti
od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občinskega proračuna.
10. člen
Splošna proračunska rezervacija je namenjena financiranju nalog in obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni višini, o njeni
porabi pa odloča župan Občine Šempeter ‑ Vrtojba.
11. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena. Uporabniki ne smejo prevzemati na
račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle v proračunu za ta namen določena sredstva.
Javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanovitelj je občina, se ne morejo zadolževati brez sklepa občinskega sveta in
predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, ki ga
izda na zahtevo župana.
Pri sklepanju o zadolževanju, izdanih poroštvih in izdanih
soglasjih je potrebno upoštevati zakonske omejitve.
12. člen
O morebitni zadolžitvi, izdanih poroštvih in izdanih soglasjih Občine Šempeter ‑ Vrtojba v skladu z zakonskimi določili odloča občinski svet. Župan Občine Šempeter ‑ Vrtojba je
pooblaščen za dogovarjanje in sprejemanje kreditnih pogojev
in podpis pogodb.
13. člen
Prihodke, ki jih proračunski porabniki ustvarjajo z lastno
dejavnostjo, lahko uporabljajo le za svojo dejavnost in nabavo
opreme. Del teh prihodkov lahko usmerijo v plače na podlagi
predhodnega sklepa župana Občine Šempeter ‑ Vrtojba. O
višini in porabi lastnih prihodkov proračunski porabniki poročajo
Občini Šempeter ‑ Vrtojba dvakrat letno do 31. 8. za obdobje
januar–junij in do 28. 2. za preteklo leto.
14. člen
Vsi proračunski porabniki so dolžni na zahtevo Občine
Šempeter ‑ Vrtojba predložiti predračune in finančne načrte za
tekoče leto ter zaključne račune za preteklo leto.
15. člen
Župan občine je pooblaščen za medletno usklajevanje
potrebnih sredstev in nakazil za plače in druge osebne prejemke vseh proračunskih porabnikov v skladu z veljavno zakonodajo ter za kratkoročne plasmaje tekočih likvidnostnih
sredstev proračuna pri bankah in drugih finančnih institucijah
zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče
likvidnosti proračuna.
16. člen
Plačilni roki v breme proračuna Občine Šempeter ‑ Vrtojba se izvršujejo skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije, v izjemnih primerih pa lahko tudi prej, v
kolikor so izpolnjeni vsi pogoji za plačilo iz proračuna.
III. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
17. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko zadolžijo le na podlagi soglasja Občine Šem-
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peter ‑ Vrtojba. Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba pooblašča župana za izdajo soglasja do višine 50.000,00 EUR.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter ‑
Vrtojba v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-2/2009-9
Šempeter pri Gorici, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

ŠENTRUPERT
852.

Odlok o spremembi Odloka o programu
opremljanja za obstoječo komunalno opremo
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Šentrupert

Občinski svet Občine Šentrupert je na podlagi 74. in
79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) ter 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list
RS, št. 12/07) na 20. seji dne 5. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o programu opremljanja
za obstoječo komunalno opremo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Šentrupert
1. člen
Spremeni se prva točka 6. člena, in sicer se na koncu
prve točke 6. člena črta »in Volčje njive.«, s tem se prva točka
6. člena spremeni tako, da se glasi:
– Obračunsko območje 1 obsega: območja, v katerih je
dovoljena gradnja in ležijo v nižinskem delu naselja Šentrupert,
ter druga manjša območja, ki so infrastrukturno povezana z
jedrom območja, vključno z naseljem Slovenska vas.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2009-3
Šentrupert, dne 6. marca 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ZAVRČ
853.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi skupne občinske uprave občin

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US in 76/08) je Občinski svet Občine Zavrč na podlagi 15. člena Statuta Občine
Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) na seji dne 20. 2.
2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
1. člen
V Odloku o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
(Uradni list RS, št. 57/99), se v 1. členu besedilo dopolni tako,
da glasi:
»S tem odlokom občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas,
Videm, Zavrč, Žetale in Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju:
občine ustanoviteljice) ustanavljajo “Skupno občinsko upravo”
(v nadaljevanju: uprava), kot organ skupne občinske uprave za
skupno opravljanje nalog na področju prostorskega načrtovanja, varstva okolja, medobčinske inšpekcije in medobčinskega
redarstva, gospodarske infrastrukture in notranje revizije.«.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se beseda »pečat« nadomesti
z besedo »žig«.
3. člen
Spremeni se 3. člen odloka tako, da glasi:
»Uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in
razvojne naloge na naslednjih področjih:
1. prostorsko načrtovanje:
– priprava občinskih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,
– strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– informacije iz uradnih evidenc,
– naloge službe mestnega/podeželskega arhitekta ali občinskega urbanista,
– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z
veljavnimi predpisi;
2. varstvo okolja:
– priprava predpisov s področja varstva okolja in strokovna pomoč pri njihovem izvajanju,
– izvedba projekta regijske deponije komunalnih odpadkov,
– nadzorna služba za varstvo okolja;
3. medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo:
– izvajanje inšpekcijskega nadzorstva iz pristojnosti lokalne skupnosti,
– izvajanje nalog medobčinskega redarstva skladno z
veljavno zakonodajo;
4. gospodarska infrastruktura,
5. notranja revizija.«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedna zveza »izvrševanju upravnih nalog« črta in nadomesti z besedno zvezo »odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti«.
V tretjem odstavku 4. člena ter v prvem in drugem odstavku 8. člena se za besedo »tajnika« doda »občine oziroma
direktorja občinske uprave«, povsod v ustreznem sklonu in
številu.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Za 4. členom se doda nov člen 4.a, ki glasi:
»Medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo sta
prekrškovna organa v to dejavnost vključenih občin ustanoviteljic skupne občinske uprave.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska
inšpekcija in medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna
občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.«.
6. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da glasi:
»Upravo vodi vodja skupne občinske uprave, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z
zakonom o javnih uslužbencih. Vodja skupne občinske uprave
je imenovan, če ga potrdita najmanj dve tretjini županov občin
ustanoviteljic.
Vodja skupne občinske uprave ima status uradnika na
položaju.
Vodja skupne občinske uprave mora imeti univerzitetno
izobrazbo ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj sedem let delovnih izkušenj.«.
7. člen
V celotnem odloku se beseda »predstojnik« in besedna
zveza »predstojnik uprave« črta in nadomesti z besedno zvezo »vodja skupne občinske uprave« v ustreznem sklonu in
številu.
8. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da glasi:
»Župani občin ustanoviteljic sprejmejo akt o sistemizaciji
delovnih mest v skupni občinski upravi na predlog vodje skupne
občinske uprave.
Župani občin ustanoviteljic za odločanje o sklenitvi in
prenehanju delovnih razmerij ter o drugih delovnopravnih
institutih pisno pooblastijo vodjo skupne občinske uprave,
ki mora za to izpolnjevati pogoje po zakonu o javnih uslužbencih.«.
9. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da glasi:
»Skupna občinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine, v kateri ima sedež in je opredeljena kot samostojni proračunski uporabnik.
Finančno poslovanje uprave se vodi preko podračuna,
odprtega pri Banki Slovenije.
Program dela in finančni načrt za zagotavljanje potrebnih
finančnih sredstev sprejmejo občine ustanoviteljice na predlog
vodje skupne občinske uprave.
Sredstva za delovanje uprave praviloma zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne
občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, v kolikor
se vključene občine za posamezne dejavnosti ne dogovorijo
drugače.
Sredstva za delovanje uprave občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
Tekočo dvanajstino sredstev morajo občine ustanoviteljice nakazati do 25. dne v mesecu.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne
občinske uprave je vodja skupne občinske uprave.
Vodja skupne občinske uprave polletno poroča občinam
ustanoviteljicam o realizaciji finančnega načrta.«.
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10. člen
V 12. členu se na koncu drugega odstavka pred piko
doda besedilo:
»… v obsegu, ki je dogovorjen z vsako občino ustanoviteljico posebej«.
11. člen
Za 13. členom se doda nov člen 13.a, ki glasi:
»Kolikor občina izrazi interes za izstop iz uprave, mora
pisno najaviti izstop vodji skupne občinske uprave in županom
občin ustanoviteljic 6 mesecev pred iztekom tekočega leta.
Pred izstopom mora poravnati vse nastale obveznosti.«
12. člen
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic,
ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski
sveti vseh občin iz 1. člena tega odloka, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009-3
Zavrč, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

854.

Soglasje k ceni storitve pomoči družini
na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 122/07 in 5/08 – sklep),
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07 in 51/08) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list
RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na seji
dne 20. 2. 2009 sprejel

SOGLASJE
k ceni storitve pomoči družini na domu
1. Občinski svet Občine Zavrč daje izvajalcu storitve pomoči družini na domu Centru za socialno delo Ptuj, s sedežem
v Trstenjakovi ulici 5/a, Ptuj, soglasje k ceni storitve pomoči
družini na domu, in sicer:
– v višini 3,63 EUR za opravljeno efektivno uro od 1. januarja 2009 dalje.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Zavrč, ki so v letu
2009 namenjena za programe pomoči družini na domu, se
izvajalcu določa subvencija v višini 50% za pokritje celotnih
stroškov pomoči družini na domu.
3. Občina Zavrč daje izvajalcu storitve pomoči družini na
domu soglasje za normativ 90 efektivnih ur dela na eno oskrbovalko za neposredno socialno oskrbo pri uporabnikih.
4. Soglasje začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2009 dalje.
Št. 122-10/2008-002
Zavrč, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.
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855.

Odlok o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič
d.o.o.«

Na podlagi 471., 474. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07,
67/07, 10/08, 68/08 – ZGD-1), 141. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 9. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 61/02, 73/03, 2/05) ter 10. in 18. člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet
Občine Tržič na 20. seji dne 12. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
(1) S tem odlokom se dosedanje Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o. preoblikuje v podjetje Komunala Tržič d.o.o.
(v nadaljevanju: podjetje).
(2) Komunala Tržič d.o.o. se ustanovi kot enoosebna
družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).
(3) Ustanovitelj podjetja (v nadaljevanju: ustanoviteljica)
je Občina Tržič.
(4) Ustanoviteljske pravice izvršuje ustanovitelj na skupščini in preko nadzornega odbora.
2. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Podjetje se ustanovi za nedoločen čas. Podjetje lahko
preneha:
– v primerih, določenih z zakonom;
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo;
– na podlagi spremembe tega odloka.
3. člen
(firma in sedež)
(1) Firma podjetja je: Komunala Tržič d.o.o.
(2) Skrajšana firma podjetja je: Komunala Tržič d.o.o.
(3) Sedež podjetja je: Mlaka 6, 4290 Tržič.
(4) Poslovni naslov je: Mlaka 6, 4290 Tržič.
4. člen
(znak, žig)
(1) Sestavni del firme je tudi znak, ki ima obliko zamaknjenega romboida, ki je razdeljen na tri vodoravna polja. Zgornje
polje je modre barve in simbolizira nebo, srednje debelejše
polje je zelene barve in simbolizira čisto okolje, spodnje, tanjše
polje je modre barve in simbolizira vodo. V sredini zgornjega
in srednjega polja je rumen krog, ki simbolizira sonce. Krog je
predeljen z valovito vodoravno črto v barvi podlage. Ob znaku
ali pod njim je naziv firme ali skrajšane firme.
(2) Zaščitni znak se lahko spremeni s sklepom skupščine.
(3) Žig družbe ima obliko znaka v enobarvni črtni izvedbi
s skrajšano firmo.
II. DEJAVNOST PODJETJA
5. člen
(gospodarske javne službe)
Podjetje izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne
službe, kot so:
– oskrba s pitno vodo;
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
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– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov;
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– urejanje in čiščenje javnih površin;
– pogrebna služba;
– vzdrževanje cest.
6. člen
(dejavnosti)
(1) Poleg dejavnosti iz 5. člena tega odloka sme podjetje v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08) opravljati tudi naslednje dejavnosti:
01.190
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
08.120
Pridobivanje gramoza, peska, gline
16.100
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.230
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
20.150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
33.120
Popravila strojev in naprav
35.111
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.130
Distribucija električne energije
35.210
Proizvodnja plina
35.220
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000
Ravnanje z odplakami
38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
in odpadkov
39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
tekočine in pline
42.910
Gradnja vodnih objektov
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110
Rušenje objektov
43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav
43.310
Fasaderska in štukaterska dela
43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330
Oblaganje tal in sten
43.341
Steklarska dela
43.342
Pleskarska dela
43.390
Druga zaključna gradbena dela
43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990
Druga specializirana gradbena dela
45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.730
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo
46.770
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.990
Nespecializirana trgovina na debelo
47.520
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.590
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi
predmeti za gospodinjstvo
47.761
Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
49.410
Cestni tovorni promet
52.100
Skladiščenje
52.290
Špedicija in druge spremljajoče prometne
dejavnosti
58.110
Izdajanje knjig
58.190
Drugo založništvo
61.900
Druge telekomunikacijske dejavnosti
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
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68.200
68.310
68.320
71.112
71.129
73.120
74.100
77.290
77.390
81.210
81.290
81.300
82.300
82.990
90.030
91.030
96.030
96.090

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
Posredovanje oglaševalskega prostora
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Splošno čiščenje stavb
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Umetniško ustvarjanje
Varstvo kulturne dediščine
Pogrebna dejavnost
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

(2) Glavna dejavnost podjetja:
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode.
(3) V skladu s četrtim odstavkom 6. člena ZGD-1 lahko podjetje poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena
opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj
in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposrednega
opravljanja dejavnosti.
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(1) Izmed dejavnosti, navedenih v 6. členu, podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljice in z
drugimi splošnimi akti, ki urejajo posamezno gospodarsko javno
službo, opredeljene kot gospodarska javna služba, in ima, kolikor
ni z zakonom drugače določeno, naslednja pooblastila:
– upravljanje komunalne infrastrukture;
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
v zvezi s komunalnimi infrastrukturni objekti in napravami, s
katerimi upravlja;
– kolikor ni v nasprotju z zakonom, določanje pogojev
in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti
zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja ter izdajanje
soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno komunalno
infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju;
– prevzema v upravljanje in vzdržuje novozgrajene ali
obnovljene objekte in naprave komunalne infrastrukture.
(2) Podjetje izvaja tudi javna pooblastila, ki so mu dana s
predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi ustanoviteljice.
III. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE
8. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži)
(1) Osnovni kapital podjetja znaša nominalno 450.476,08
EUR, ki sta ga zagotovila ustanoviteljica v višini 434.952.28
EUR, kar predstavlja 96,5539% delež, ter podjetje v višini
15.523,80 EUR, kar predstavlja njegov 3,4461% lastni poslovni
delež.
(2) Ustanoviteljica podjetja lahko sklene, da se osnovni
kapital podjetja poveča.
9. člen
(pogodba o prenosu infrastrukturnih objektov)
(1) Ustanoviteljica lahko sklene s podjetjem posebno pogodbo o prenosu infrastrukturnih objektov.
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(2) Podjetje brez soglasja ustanoviteljice ne more prenesti
(prodati, oddati v najem in podobno) celotne ali dela infrastrukture na druge osebe.
10. člen
(odgovornost)
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in naprave, ki so namenjene za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe, razen če
ta odlok ne določa drugače.
IV. UPRAVLJANJE PODJETJA
11. člen
(občinski svet ustanoviteljice)
Občinski svet ustanoviteljice ima pravico do:
– odločanja o spremembah tega odloka;
– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti podjetja, kar
se ureja z odlokom;
– odločanja o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe;
– odločanja o prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju;
– odločanja o vstopu novih družbenikov v družbo;
– odločanja o pogojih zadolževanja podjetja in dajanju
poroštev podjetja.
V. ORGANI

7. člen
(javne službe in javna pooblastila)

Stran

12. člen
(organi podjetja)
Organi podjetja so:
– skupščina,
– direktor.
13. člen
(sestava skupščine)
Skupščino družbe predstavlja zakoniti zastopnik ustanoviteljice (v nadaljevanju: župan).
14. člen
(mandat skupščine)
Župan predstavlja skupščino podjetja v obdobju svojega
županskega mandata.
15. člen
(sklic skupščine)
(1) Sejo skupščine sklicuje direktor na lastno pobudo,
dolžan pa jo je sklicati na zahtevo zakonitega zastopnika ustanoviteljice ali občinskega sveta ustanoviteljice.
(2) Direktor skliče skupščino v primerih, določenih z zakonom.
(3) Skupščina se sklicuje s priporočenim pismom, ki mora
biti vabljenim vročeno najmanj petindvajset dni pred datumom
seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje.
(4) V izjemnih primerih se lahko skliče telefonska ali korespondenčna seja skupščine.
16. člen
(pristojnosti skupščine)
(1) Skupščina odloča o temeljnih razvojnih in organizacijskih vprašanjih podjetja, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov.
(2) Pristojnosti skupščine podjetja so naslednje:
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja;
– imenuje revizorja;
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– imenuje in razrešuje prokurista;
– odloča o sprejemu splošnih aktov podjetja;
– odloča o razvojnih programih ter poslovni politiki podjetja in potrjuje letni plan;
– odloča o politiki plač v podjetju na podlagi kolektivne
pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih
poslovanja;
– odloča o uveljavljanju zahtevkov podjetja proti direktorju
ali prokuristu v zvezi s povračilom škode nastale pri poslovodenju;
– odloča o sprejemu letnega poročila in o uporabi bilančnega dobička;
– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje
kapitala in predlaga ustanoviteljici sprejem ukrepa o povečanju
in zmanjšanju kapitala;
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje
in razrešuje člane teh organov in komisij;
– imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko
povezanih družbah;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– daje smernice za delo direktorju;
– odloča o zadolževanju in dajanju poroštev podjetja,
o prometu z nepremičninami ter o investicijah, kadar o tem
skupščina ni predhodno odločila v letnem planu, in kadar višina
posojila za posamezno investicijo oziroma vrednost, ki naj se
zavaruje s poroštvom oziroma vrednost prometa z nepremičnino oziroma vrednost investicije presega mejo 35% vrednosti
sredstev podjetja v preteklem letu;
– odloča o izdajanju vrednostnih papirjev;
– kadar o tem skupščina ni predhodno odločila v letnem
planu, odloča o odtujitvi, obremenitvi in pridobitvi premičnega
premoženja, katerega vrednost presega 5% vrednosti sredstev
podjetja v preteklem letu;
– kadar o tem skupščina ni predhodno odločila v letnem
planu, odloča o izvajanju investicijskih ter vzdrževalnih del, ki
posamično presegajo vrednost 10% vrednosti sredstev podjetja
v preteklem letu;
– odloča o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku;
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon,
drug predpis, kolektivna pogodba ali odlok.
(3) Skupščina o svojem delu in ugotovitvah obvešča občinski svet ustanoviteljice najmanj enkrat letno.
17. člen
(delovanje in sprejem odločitev v skupščini)
(1) Skupščina sprejme veljaven sklep, če zanj glasuje
zakoniti zastopnik ustanoviteljice.
(2) O seji skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše zakoniti zastopnik na seji. Zapisnik korespondenčne seje podpišejo
vsi sodelujoči.
(3) Skupščina za potrebe organizacije svojega dela lahko
sprejme poslovnik.
18. člen
(pristojnosti direktorja)
(1) Direktor je poslovodni organ podjetja.
(2) Direktor ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom,
še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje podjetja;
– priprava letnega plana in razvojnih programov podjetja;
– sprejem ukrepov za izvajanje letnega plana in razvojnih
programov;
– izvršuje sklepe skupščine in občinskega sveta, ki jih ti
sprejmejo v okviru izvajanja svojih pristojnosti;
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev,
o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, o
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najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in
veljavnih planov ter tega odloka;
– določanje notranje organizacije podjetja;
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno
z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti podjetja;
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti;
– imenovanje vodilnih delavcev;
– določanje nalog zaposlenim v podjetju in nadzor njihovega
izvajanja;
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetja, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju;
– izvajanje nalog, ki jih določa ta odlok oziroma zakon v
razmerju do skupščine;
– ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
19. člen
(predhodno odločanje skupščine)
(1) Direktor zastopa in predstavlja podjetje v skladu z zakonom in odlokom.
(2) Direktor mora, kadar o tem skupščina ni odločila s potrditvijo letnega plana, od nje pridobiti predhodno odločitev glede:
– pridobivanja, odtujitve ali obremenitve nepremičnine, če
je vrednost prometa za posamezno nepremičnino višja od 35%
vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– zadolževanja podjetja, kadar višina posojila presega 35%
vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– dajanja poroštva podjetja, za vrednost, ki presega 35%
vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
– investicije, ki presega 35% vrednosti sredstev podjetja v
preteklem letu;
– pridobivanja, odtujitve ali obremenitve premičnega premoženja, ki posamično presega 5% vrednosti sredstev podjetja
v preteklem letu;
– izvajanja investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično
presegajo vrednost 10% vrednosti sredstev podjetja v preteklem
letu.
20. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno željo;
– če je deloval v nasprotju z interesi podjetja ali ustanoviteljice ali v nasprotju z zakonom;
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktor je razrešen z dnem, ko skupščina ugotovi, da so
nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
(3) Razrešitev lahko predlaga občinski svet.
21. člen
(prenehanje mandata)
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost;
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen
zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko skupščina ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
22. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
splošne pogoje, določene z zakonom, ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ter pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno
izobrazbo in deset let delovnih izkušenj ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s splošnim aktom podjetja, ki ga pripravi in sprejme
skupščina, ter s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene s
skupščino.
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(3) Mandat direktorja traja štiri leta.
(4) Ista oseba je po poteku mandata lahko ponovno
imenovana.

(pooblastila podjetja)

23. člen
(poročanje direktorja)
(1) Ustanoviteljica ima pravico do informiranosti o poslovanju podjetja v skladu z zakonom.
(2) Direktor je dolžan o poslovanju podjetja pisno poročati
skupščini ter najmanj enkrat letno občinskemu svetu.
24. člen
(nadzor)
(1) Ustanovitelj nadzira podjetje preko nadzornega odbora, ki ga določa Statut Občine Tržič.
(2) Nadzorni odbor nadzira podjetje v skladu s Statutom
Občine Tržič in Poslovnikom Nadzornega odbora predvsem
pa nadzira vodenje poslov podjetja ter pregleduje in preverja
knjige in dokumentacijo podjetja, njegovo blagajno, shranjene
vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari ter opravlja
druge naloge določene z zakonom in tem odlokom.
(3) Nadzorni odbor lahko sodeluje na sejah skupščine in
postavlja vprašanja ter daje predloge skupščini glede poslovanja podjetja. Nadzorni odbor obravnava poročila, ki mu jih
predloži direktor in nanje podaja mnenja in predloge.
VI. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
25. člen
(razvojni program in letni plan)
Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje podjetja, sprejema skupščina na predlog direktorja razvojne programe in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje
z občinsko upravo ter strokovnimi in znanstvenimi institucijami.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI PODJETJA
26. člen
(financiranje)
Dejavnosti podjetja se financirajo:
– s tarifo javne dobrine, ki jo uporabnikom zagotavlja
podjetje;
– z drugimi prispevki, taksami oziroma dajatvami, ki jih
skladno z zakonom in 11. členom tega odloka predpiše občinski
svet ustanoviteljice ali državni organi;
– iz namenskih sredstev proračuna ustanoviteljice;
– iz državnega proračuna;
– iz sredstev evropskih skupnosti;
– s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi podjetje;
– iz drugih virov.
27. člen
(delovanje v skladu z zakoni)
(1) Podjetje se je, v zvezi z izvajanjem javne službe, glede
pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme dolžno ravnati po določbah zakona in drugih predpisih.
(2) Podjetje mora za morebitne dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi ločeno računovodstvo v skladu z zakonom.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
(sklepanje poslov)
Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih
določenim s tem odlokom pridobiti predhodno odločitev pristojnega organa.
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29. člen
Podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi
osebami vsa pooblastila.
IX. DOBIČEK IN IZGUBA
30. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
(1) Ugotavljanje dobička poteka v skladu s predpisi in
sprejeto poslovno politiko podjetja.
(2) Morebitno izgubo podjetja, ki bi nastala pri opravljanju
gospodarske javne službe, pokriva ustanoviteljica.
X. SPLOŠNI AKTI
31. člen
(akt o ustanovitvi)
(1) Ta odlok velja, po izpolnitvi vseh sestavin iz ZGD-1,
tudi kot akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (enoosebna d.o.o.), za katerega ni predpisana posebna oblika.
(2) Notranjo organizacijo podjetja in sistemizacijo delovnih
mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev ter razporeditvijo po plačilnih razredih, predpiše direktor s pravilniki.
(3) Druge splošne akte podjetja sprejema na predlog
direktorja skupščina, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za
delo izdaja direktor.
XI. DRUGE DEJAVNOSTI
32. člen
(druge dejavnosti)
(1) Pravila tega odloka, ki veljajo za gospodarske javne
službe se smiselno uporabljajo, kolikor to ni v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi, tudi za upravljanje tržnic in za vse
pravne posle, ki so neposredno povezani z izvajanjem gospodarskih javnih služb (npr. redno in investicijsko vzdrževanje
infrastrukture, obnavljanje cest).
(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja podjetje na
podlagi 8. točke 17. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2,
Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) kot notranje (in-house) naročilo.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Zakoniti zastopnik sprejme na svoji prvi seji začasni poslovnik o svojem delu, ki velja do sprejetja poslovnika.
34. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o preoblikovanju Komunalnega podjetja Tržič, d.o.o. v javno podjetje Komunalno podjetje Tržič, d.o.o. (Uradni list RS,
št. 51/04, 142/04).
(2) Podjetje ima pravico in dolžnost izvajati vse tiste gospodarske javne službe, ki jih je do dne uveljavitve tega odloka
izvajalo Javno podjetje Komunala Tržič d.o.o. ter ima v zvezi s
tem vsa pooblastila po tem odloku.
(3) Podjetje mora za vse gospodarske javne službe iz
prejšnjega odstavka, s koncesijsko pogodbo pridobiti koncesijo
v roku 1 leta od vpisa preoblikovanja v sodni register.
(4) Podeljevanje koncesij za posamezno gospodarsko
javno službo je lahko postopno.
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35. člen
(objava)
nije.

(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

73

795.040

PREJETE DONACIJE

363.843

730 Prejete donacije iz domačih virov

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

731 Prejete donacije iz tujine
74

Št. 354-0083/2008-61
Tržič, dne 12. marca 2009

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

856.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07, 64/08 in 120/08), 3. in 40.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s
spremembami) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič
na 20. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel

402 Izdatki za blago in storitve

41

I.

43

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70

71

9.140.200

700 Davki na dohodek in dobiček

7.626.164

703 Davki na premoženje

912.934

704 Domači davki na blago in storitve

601.102
0

NEDAVČNI PRIHODKI

4.105.793

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

3.490.713

711 Takse in pristojbine

8.015

712 Denarne kazni

22.244

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

25.600

714 Drugi nedavčni prihodki
72

13.245.993

DAVČNI PRIHODKI

706 Drugi davki

559.221

KAPITALSKI PRIHODKI

1.989.753

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

1.194.713

721 Prihodki od prodaje zalog

TEKOČI TRANSFERI

0

720.820
121.714
3.671.637

3.754.559
26.886
962.005
450.241
2.315.428

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

17.346.595

INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim
in f. osebam, ki niso prorač. uporab.

3.806.558
0
3.694.281

432 Investicijski transferi proačunskim
uporabnikom

112.277

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–3.640.803

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 26.145.944

4.879.034

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 17.346.595

Proračun za
leto 2009
SkupinaPodskupina

6.244.809
29.786.746

198.690

413 Drugi tekoči transferi

V EUR

A.

4.301.546

166.173

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

42

10.546.355

409 Rezerve

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leti
2008 in 2009 se v delu, ki se nanaša na leto 2009 nadomesti
z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2009 se določa v naslednjih
zneskih:

363.843

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009

0

75

V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

Uradni list Republike Slovenije
VI.

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

Št.

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

4.631.200

500 Domače zadolževanje

4.631.200

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA

931.200

550 Odplačila domačega dolga

931.200

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

3.700.000

XI.

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

3.640.803

2. člen
Doda se novi, 10.a člen, ki se glasi:
»Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.«
3. člen
Besedilo četrtega odstavka 12. člena Odloka o proračunu
Občine Tržič za leti 2008 in 2009 se dopolni tako, da se glasi:
»Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski
prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega
premoženja, prihodki od najemnin in odškodnine iz naslova
zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske prihodke in
prejemke opredeljuje Zakon o izvrševanju proračuna. Namenski prihodki proračuna so tudi okoljske takse, vplačani prispevki
občanov, namenjeni za sofinanciranje investicij, transferni prihodki za investicije, in prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti
(samoprispevek in drugi prihodki). Namenski prihodki proračuna so prihodki po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, in sicer sorazmerni del, ki pripada lokalni
skupnosti.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki se krijejo z
namenskimi prihodki in ki niso porabljene v tekočem letu, se
prenesejo v naslednje leto za isti namen.«
4. člen
Spremeni se 20. člen, tako da se glasi:
»Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letih 2008 in
2009 je možno na način in v skladu z določili Zakona o javnih financah in Zakona o financiranju občin, do višine, ki je
opredeljena v splošnem delu proračuna in za investicije, ki so
navedene v obrazložitvah posebnega dela proračuna.
Občina se za proračun leta 2009 lahko s soglasjem Ministrstva za finance zadolži do višine 3.700.00,00 EUR.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.
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Pravne osebe javnega sektorja in sicer, javna podjetja ter
podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se
lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 5.000.000 EUR,
in sicer na način in pod pogoji, ki jih določata Zakon o javnih
financah in Zakon o financiranju občin.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb
javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.«
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 4101-150/2007-51
Tržič, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

59.197

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni deli odloka.«

21 / 20. 3. 2009 /

857.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08) in 18. člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet
Občine Tržič na 20. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah parc.
št. 839/2 in 151/18, k.o. Križe ter parc. št. 1181/2, k.o. Bistrica
(javno dobro).
2.
Občino Tržič se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi
statusa javnega dobra ter za izbris javnega dobra v zemljiški
knjigi in vpis lastninske pravice na Občino Tržič, Trg svobode
18, Tržič, matična številka 5883547.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 464-01-0027/2005-33, 464-01-0022/2005-33
Tržič, dne 16. marca 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

858.

Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti
Občine Tržič

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08), drugega
odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07), 29.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na
20. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel
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SKLEP
o določitvi statusa javnega dobra v lasti
Občine Tržič
1.
Določi se status javnega dobra v lasti Občine Tržič na
nepremičninah:
– parc. št. 1117/1, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1139/1, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1139/5, vl. št. 1105,k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1181/11, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1118, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1179/3, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1191/1, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1196, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1191/2, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1117/8, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1117/7, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1117/6, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1117/4, vl. št. 1105, k.o. Bistrica (javno dobro),
– parc. št. 1154/1, vl. št. 123, k.o. Bistrica (OBLO Tržič,
splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1146, vl. št. 123, k.o. Bistrica (OBLO Tržič, splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1147, vl. št. 123, k.o. Bistrica (OBLO Tržič, splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1148/1, vl. št. 123, k.o. Bistrica (OBLO Tržič,
splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1148/2, vl. št. 123, k.o. Bistrica (OBLO Tržič,
splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1149, vl. št. 123, k.o. Bistrica (OBLO Tržič, splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1150/1, vl. št. 123, k.o. Bistrica (OBLO Tržič,
splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1153/3, vl. št. 123, k.o. Bistrica (OBLO Tržič,
splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1153/11, vl. št. 123, k.o. Bistrica (OBLO Tržič,
splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1153/19, vl. št. 123, k.o. Bistrica (OBLO Tržič,
splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1136, vl. št. 122, k.o. Bistrica (OBLO Tržič, splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 848/8, seznam II, k.o. Kovor (javno dobro),
– parc. št. 847/4, seznam II, k.o. Kovor (javno dobro),
– parc. št. 134/11, vl. št. 340, k.o. Križe (splošno ljudsko
premoženje),
– parc. št. 871, seznam I, k.o. Križe (javno dobro),
– parc. št. 862/1, seznam XXXVI, k.o. Leše (javno dobro),
– parc. št. 863, seznam XXXVI, k.o. Leše (javno dobro),
– parc. št. 864/1, seznam XXXVI, k.o. Leše (javno dobro),
– parc. št. 853/3, seznam XXXVI, k.o. Leše (javno dobro),
– parc. št. 854/1, seznam XXXVI, k.o. Leše (javno dobro),
– parc. št. 997, seznam I, k.o. Lom pod Storžičem (javno
dobro),
– parc. št. 991, seznam I, k.o. Podljubelj (javno dobro),
– parc. št. 968/1, seznam I, k.o. Podljubelj (javno dobro),
– parc. št. 659, seznam II, k.o. Tržič (javno dobro),
– parc. št. 649, seznam II, k.o. Tržič (javno dobro),
– parc. št. 661, seznam II, k.o. Tržič (javno dobro),
– parc. št. 656, seznam II, k.o. Tržič (javno dobro),
– parc. št. 646, seznam I, k.o. Žiganja vas (javno dobro).
2.
Občino Tržič se pooblasti za izdajo odločbe o določitvi
statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič ter za vknjižbo javnega dobra v lasti Občine Tržič v zemljiško knjigo.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-1/07-33
Tržič, dne 16. marca 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

VRANSKO
859.

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet
Občine Vransko na 16. redni seji dne 2. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73

74

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Proračun
2009
3.280.159
2.335.787
2.088.560
1.496.947
310.670
280.943
0
247.227
29.200
1.550
477
24.500
191.500
32.721
2.721
30.000
0
0
911.651
911.651
3.204.159
788.239
184.305
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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
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)
- ali 0 ali +
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

Št.

21.545
481.388
60.000
41.000
771.847
0
410.603
78.646
282.598
0
1.373.623
1.373.623
270.450
27.824
242.626
76.000

0
0

0
0

0
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proraču –
ske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vransko. Župan je odredbodajalec.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in
105/06), ki se uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje
požarne varnosti;
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda,
ki se porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko omrežje
in nadgradnjo ČN Kasaze;
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za financiranje investicije
– Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO);
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna, ki se porabijo
za odkup večnamenske športne dvorane;
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s
področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in
proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(proračunski uporabniki)

0
0
0
0
72.000
72.000
72.000

4.000
–72.000
–76.000

19.259

Neposredni uporabniki proračuna soobčinski organi (občinski svet, župan, nadzorni odbor) in občinska uprava.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z
namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke
uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma
pogodobo o sofinanciranju dejavnosti.
6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)
Za delovanje neposrednh proračunskih uporabnikov se v
proračunu zagotovitjo sredstva za plače in prispevke, za druge
osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske
izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s
predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih
uporabnikov se dogovori s pogodbo.
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Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob upoštevanju
likvidnostnega položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in materialne
stroške največ en dan pred izplačilom – zapadlostjo le-teh,
pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za financiranje drugih
nalog, se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s
posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredsetv, ki so jim odobrene z
občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila
sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z
Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolonjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati
roke plačil, ki so določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o rezalizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer
ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po potrebi.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uprabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na
posameznem področju oziroma pri neposrednbem uporabniku
s sklepom:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
srestev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne
bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah
pa so izkazane potrebe za povečanje sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posmeznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika;
– odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz
49. člena ZJF v višini v proračunu načrtovane proračunske
rezerve;
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
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– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
javne porabe, vendar ne več kot do 5% zadnjega sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta;
– če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok,
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov
za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega
zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev;
– odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se
zaradi nevnočljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve
ni mogoče izterjati;
– izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem občine;
– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami;
– opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s področnimi predpisi.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe
naproračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago,
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za materialne stroške (dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev) in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitivi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunski
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje
posebej.
Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovlje-
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na sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da
niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče
načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2009
znašajo 18.000,00EUR.
O uporabi splošne poračunske rezervacije odloča župan
in o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim
računom.
13. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
23.000,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki
jih povrzočajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
23.000,00 EUR župan in o tem s pisnim poročilom obvešča
občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski
svet.
Proračunski rezervni sklad v letu 2009 predstavjajo tudi na
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena za odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2009 v višini 23.072,00 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
14. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme
občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan. Premičnega premoženja v
posamični vrednosti do 3.000,00 EUR, razen motornih vozil,
ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem do vrednosti,
za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z
občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo,
lahko pa odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju
prepusti občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.

Št.

Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z
napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje
proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb
ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za
nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v
sprejem županu.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih porošetv občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se
lahko občina likvidnostno zadolži znotranj proračinskega
leta, endar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
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 proračun leta 2009 ne
zadolži.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij v letu 2009 ne bo dajala poroštev.
17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in
pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2009 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v
letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se
objavita na spletnih straneh Občine Vransko, www.vransko.si.
Št. 410/2009
Vransko, dne 2. marca 2009
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

ZAGORJE OB SAVI

15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
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860.

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Zasavje

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08), 2. člena
Zakona o občinskem redarstvu (ZORed, Uradni list RS, št.
139/06), 3. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1,
Uradni list RS, št. 43/07), 17. člena Statuta Občine Hrastnik
(UvZ, št. 28/06), 29. člena Statuta Občine Trbovlje (PB, UvZ,
št. 28/07) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 109/05 in 31/07), so občinski sveti Občine Hrastnik,
na 19. seji dne 18. 12. 2008, Občine Trbovlje, na 16. seji dne
22. 12. 2008 ter Občine Zagorje ob Savi, na 16. seji dne 2. 3.
2009 sprejeli
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ODLOK
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Zasavje
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom ustanavljajo občine Hrastnik, Trbovlje
in Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice)
organ skupne občinske uprave, v okviru katerega bosta delovala medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic
se ustanavlja z namenom učinkovitejšega izvrševanja nalog
na področju občinskega inšpekcijskega nadzora in redarstva
na območju občin ustanoviteljic.
2. člen
(1) Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic
se imenuje »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje« (v
nadaljevanju: medobčinski inšpektorat in redarstvo).
(2) Sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva je
v Občini Trbovlje.
(3) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je neposredni
uporabnik proračuna Občine Trbovlje.
(4) Medobčinski inšpektorat in redarstvo ima pečat okrogle oblike, ob notranjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje«, v sredini je napis: »Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi«. Imena občin si sledijo po navedenem
zaporedju, brez ločil.
3. člen
(1) Ustanoviteljske pravice v imenu občin ustanoviteljic
izvršujejo njihovi župani.
(2) Župani občin ustanoviteljic se sestajajo na sejah, ki
jih skliče župan občine, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva, pobudo za sklic pa lahko poda vsaka
občina ustanoviteljica ali vodja medobčinskega inšpektorata
in redarstva.
4. člen
(1) Pravice, medsebojne obveznosti in odgovornosti,
ki niso urejene v tem odloku, občine ustanoviteljice uredijo
s posebnim Dogovorom o medsebojnih razmerjih. Z njim se
podrobno določijo pravice in obveznosti do skupnega organa,
načrtovanje, programiranje, način dela, poročanja, financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za
medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) V Dogovoru o medsebojnih razmerjih se posebej
opredelijo skupne usmeritve županov za delo medobčinskega
inšpektorata in redarstva.
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
5. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvršuje upravne naloge ter vodi prekrškovne postopke s področja izvajanja
inšpekcijskega nadzora in redarstva na območju občin ustanoviteljic.
(2) Naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva se podrobneje določijo v dogovoru iz prvega odstavka, 4. člena tega odloka.
6. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot prekrškovni
organ opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in
redarstva na področjih, ki jih urejajo zakoni, podzakonski akti
in predpisi občin ustanoviteljic.
(2) Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem
odloča pooblaščena uradna oseba medobčinskega inšpekto-
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rata in redarstva, ki mora za vodenje postopka, izdajo plačilnega naloga ter odločbe o prekršku izpolnjevati vse z zakoni
in podzakonskimi akti predpisane pogoje in imeti opravljen
preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po zakonu,
ki ureja prekrške in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje
nadzoruje.
7. člen
(1) Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa medobčinski
inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana oziroma
druge s strani župana pooblaščene osebe občinske uprave
tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada,
skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor in občinsko
redarstvo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja
uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
(3) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpektorata in redarstva, imajo v glavi
naziv organa skupne občinske uprave, izdajajo pa se v imenu
krajevno pristojne občine.
(4) O pritožbah zoper odločbe medobčinskega inšpektorata in redarstva v upravnih zadevah odloča župan tiste občine, v katero krajevno in stvarno pristojnost zadeva spada.
8. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi uradnica
oziroma uradnik na položaju (v nadaljevanju: vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva), ki ga imenuje in razrešuje
župan občine ustanoviteljice v kateri je sedež medobčinskega
inšpektorata in redarstva na podlagi predhodnega soglasja
županov ostalih občin ustanoviteljic.
(2) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva opravlja tudi naloge občinskega inšpektorja.
(3) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva mora
izpolnjevati predpisane pogoje v skladu z zakonom, ki ureja
sistem javnih uslužbencev, ustrezne delovne izkušnje določene s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest, opravljen strokovni izpit za inšpektorja, izpit za
vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter strokovni
izpit iz upravnega postopka. Izjemoma se za vodjo inšpektorata in redarstva ob sklenitvi delovnega razmerja lahko imenuje
oseba, ki nima opravljenih strokovnih izpitov, vendar jih mora
opraviti najkasneje v dvanajstih mesecih od dneva imenovanja. V tem času lahko opravlja samo posamezna strokovna
dejanja skladno z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(4) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva
opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, vodi upravni postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku,
vodi prekrškovni postopek in v njem odloča, po postopkih
in na način, kot ga predpisujejo zakoni, podzakonski akti in
predpisi občin.
(5) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki sodijo v krajevno
pristojnost posamezne občine, županu oziroma drugi s strani
župana pooblaščeni osebi občinske uprave te občine, za delo
medobčinskega inšpektorata in redarstva v celoti pa skupaj
vsem županom občin ustanoviteljic.
(6) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva predstavlja in zastopa medobčinski inšpektorat in redarstvo. V
okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in
učinkovitost dela medobčinskega inšpektorata in redarstva,
organizira opravljanje nalog medobčinskega inšpektorata in
redarstva, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela ter
opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo medobčinskega inšpektorata
in redarstva.
(7) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva se
pri izvrševanju nalog iz drugega odstavka tega člena izkazuje
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s službeno izkaznico in značko, ki ju izda župan občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in
redarstva, v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(8) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva najmanj enkrat letno poroča o delu medobčinskega inšpektorata
in redarstva županom občin ustanoviteljic.
9. člen
(1) Občinski redar oziroma redarka (v nadaljnjem besedilu: občinski redar) kot uslužbenec medobčinskega inšpektorata in redarstva opravlja vse naloge občinskega redarstva
kot ga predpisujejo zakoni, podzakonski akti in predpisi občin
ustanoviteljic.
(2) Občinski redar mora izpolnjevati splošne pogoje določene z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, opraviti
predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, preizkus znanja iz upravnega postopka
ter preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva
in za uporabo pooblastil občinskega redarja. Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa
znanja je občinski redar-pripravnik in ne sme samostojno
opravljati nalog občinskega redarja. Preizkus znanja mora
opraviti najkasneje v dvanajstih mesecih po sklenitvi pogodbe
o zaposlitvi v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.
(3) Po pooblastilu vodje medobčinskega inšpektorata
in redarstva lahko občinski redar opravlja tudi posamezna
dejanja v postopku inšpekcijskega nadzora na način kot ga
predpisuje zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(4) Občinski redar nosi predpisano uniformo, označbe
in ustrezno opremo na način, kot je to določeno s predpisi,
ki urejajo nošenje uniforme, označbo in opremo občinskega
redarja.
(5) Občinski redar mora med opravljanjem svojega dela
na terenu imeti službeno izkaznico in jo na zahtevo posameznika, zoper katerega vodi postopek za prekršek, pokazati.
Službeno izkaznico izda župan občine, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva, v skladu z zakonom, ki
ureja občinsko redarstvo.
10. člen
(1) Za nadzor nad zakonitostjo in varstvom pravic oseb
v postopkih občinskega redarstva župan občine, v kateri je
sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva, imenuje neodvisno, največ 5-člansko komisijo, za primer podaje ocene
zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarja.
(2) V komisiji mora biti direktor občinske uprave oziroma
druga s strani župana pooblaščena oseba občinske uprave
tiste občine, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in
redarstva, predstavnik policije ter predstavniki nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor nad varstvom človekovih
pravic in svoboščin.
11. člen
Posamezne občine ustanoviteljice so dolžne za učinkovito delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva skrbeti
za sprejem občinskih predpisov, na podlagi katerih bo ta lahko
učinkovito deloval.
SREDSTVA ZA DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
IN REDARSTVA
12. člen
Občina ustanoviteljica, v kateri je sedež organa skupne
občinske uprave, ima za javne uslužbence zaposlene v njej,
status delodajalca.
13. člen
(1) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo
in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva v razmerju števila pre-
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bivalcev posamezne občine ustanoviteljice do števila vseh
prebivalcev občin ustanoviteljic. Odstotek financiranja delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva se podrobneje
opredeli v dogovoru iz prvega odstavka 4. člena.
(2) Vsaki dve leti se uskladi razmerje iz prejšnjega odstavka in sklene ustrezen aneks k dogovoru.
(3) Sredstva za nemoteno delovanje medobčinskega
inšpektorata in redarstva morajo občine zagotavljati redno in
enako prednostno kot za delovanje svojih občinskih uprav in
organov.
(4) Za obveznosti iz delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva in za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu
odgovarjajo občine solidarno.
14. člen
(1) Za finančno poslovanje medobčinskega inšpektorata
in redarstva se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne
finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov.
(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo posluje preko
podračuna proračuna občine ustanoviteljice, v kateri je sedež
medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinskega inšpektorata in redarstva je župan občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in
redarstva.
(4) Skrbnik posameznih postavk v finančnem načrtu
medobčinskega inšpektorata in redarstva je vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(5) Plačane globe in drugi prihodki iz dejavnosti so
prihodek proračuna občine, glede na krajevno pristojnost v
zadevi.
15. člen
(1) Strokovne in tehnične naloge za medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja občinska uprava občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in
redarstva.
(2) Ostali občini ustanoviteljici sta dolžni kriti te stroške
in stroške uporabe prostora sedeža medobčinskega inšpektorata in redarstva občini ustanoviteljici, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva, v skladu z razmerjem
opredeljenim v dogovoru iz prvega odstavka četrtega člena.
IZSTOP IN PRISTOP TER PRENEHANJE Z DELOM
16. člen
(1) Občina lahko izrazi interes za izstop iz organa skupne občinske uprave tako, da svojo namero pisno poda županoma ostalih občin ustanoviteljic najmanj 12 mesecev pred
nameravanim izstopom.
(2) Občina lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti do
medobčinskega inšpektorata in redarstva.
17. člen
(1) Občini, ki izrazi interes pristopa k medobčinskemu
inšpektoratu in redarstvu, se pristop dovoli pod pogojem, da
se občine ustanoviteljice strinjajo z njenim pristopom.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti občine pristopnice do medobčinskega inšpektorata in redarstva se podrobneje
uredijo z aneksom k dogovoru iz prvega odstavka 4. člena.
18. člen
(1) V primeru odločitve, da medobčinski inšpektorat in
redarstvo preneha z delom, si občine ustanoviteljice razdelijo
skupno premoženje na enak način, kot so zagotavljale sredstva in druge materialne pogoje za njegovo delovanje.
(2) Predhodno morajo občine prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tiste pravice in obveznosti, ki izhajajo
iz odločitev medobčinskega inšpektorata in redarstva, in ki
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spadajo pod njihovo krajevno pristojnost. Pri tem morajo
občine poravnati vse materialne obveznosti medobčinskega
inšpektorata in redarstva do tretjih oseb, prevzeti v svoje občinske uprave delavce, ki jih je skupni organ od njih prevzel
na podlagi določil tega odloka in plačati sorazmerni delež
stroškov prenehanja delovnega razmerja zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, kolikor ga ne prevzame
nobena občina in mu preneha delovno razmerje v skladu z
zakonodajo, ki ureja to področje.
(3) O konkretni razdelitvi in prevzemu, sklenejo župani
sporazum v roku 3 mesecev po sprejemu odločitve o prenehanju delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva.
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Št. 007-10/2008
Trbovlje, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Trbovlje
Bogdan Barovič l.r.
Št. 061-4/2008
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Medobčinski inšpektorat in redarstvo začne z delom,
ko občine zagotovijo sredstva in druge potrebne pogoje za
začetek dela, vendar najkasneje do 1. 7. 2009.
20. člen
(1) V 30. dneh po uveljavitvi tega odloka pripravi občina
ustanoviteljica v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata
in redarstva, kadrovski in finančni načrt za delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(2) Kadrovski in finančni načrt iz prvega odstavka tega
člena morajo potrditi župani občin ustanoviteljic pred sprejemanjem proračunov oziroma rebalansov proračunov posameznih občin ustanoviteljic.
(3) Župan občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest medobčinskega inšpektorata in redarstva,
po predhodnem soglasju županov preostalih občin ustanoviteljic.
21. člen
(1) Najkasneje do dne, ko medobčinski inšpektorat in
redarstvo začne z delom, od občin ustanoviteljic prevzame
naloge in pristojnosti s področij: inšpekcijskega nadzorstva in
občinskega redarstva.
(2) Najkasneje do dne, ko medobčinski inšpektorat
in redarstvo prične z delom, prevzame javne uslužbence,
zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki se
razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna
mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske inšpekcije
in redarstva.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka izda
župan občine ustanoviteljice, v kateri je sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva odločbe o imenovanju v skladu
z aktom o sistemizaciji delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter jim predloži v podpis pogodbe o
zaposlitvi.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadzorstvu nad izvajanjem predpisov v Občini Trbovlje (UvZ,
št. 24/03).
23. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
občinski sveti vseh treh občin ustanoviteljic in začne veljati
petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občin ustanoviteljic.
Št. 069-1/2008
Hrastnik, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Hrastnik
Miran Jerič l.r.

ŽIRI
861.

Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine Žiri
(UVG, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 12. redni seji
dne 12. 3. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
1. Parcele št. 913/4 in 913/6, 913/7, 913/8, 913/1, 857/9
k.o. Dobračeva (neplodno) se izvzamejo iz javnega dobra in
vpišejo v nov vložek k.o. Dobračeva, na njem pa lastninska
pravica na Občino Žiri.
2. Občinski svet Občine Žiri pooblašča župana Občine Žiri
za podpis pogodbe o menjavi parcele št. 913/4 in 913/6 k.o.
Dobračeva, za parcelo št. 916 k.o. Dobračeva (pot).
Št. 032-2/2009
Žiri, dne 17. marca 2009
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

VLADA
862.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačah direktorjev v javnem sektorju

Na podlagi 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, 80/08 in
120/08 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Prilogi I 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, 112/07, 104/08 in 123/08) se za besedilom:
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»
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendirektor SKL
dije (JSRKŠ)

B017391

57
«

doda besedilo:
»
B017392

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (AJNR)

direktor AGEN

57
«.

Besedilo:
»
B019110

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

direktor JZ

57
«

se nadomesti z besedilom:
»
B017390

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

direktor JZ

57
«.

2. člen
V 7. členu uredbe se za tretjim odstavkom doda novi četrti
odstavek, ki se glasi:
»(4) Dodatki, do katerih so upravičeni direktorji, se uporabljajo v višini in obsegu, kot je to opredeljeno v Kolektivni
pogodbi za javni sektor.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-9/2009/4
Ljubljana, dne 19. marca 2009
EVA 2009-3111-0052
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
863.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o registraciji
in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih
plovil Ministrstva za obrambo

Na podlagi 41. in 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list
RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka
200. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in
73/08 – odl. US), 30. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS,
št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08 – odl. US),
52. člena v zvezi z 20. in 23. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02), 28. člena Zakona o grbu,
zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni
zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), 18. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje

in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) ter za izvrševanje drugega
odstavka 209. člena in drugega odstavka 217. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja ministrica za obrambo

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o registraciji
in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih
plovil Ministrstva za obrambo
1. člen
V Pravilniku o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št.
116/07) v 20. členu dosedanje besedilo postane prvi odstavek.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Maskirna barva posameznih sklopov motornih in
priklopnih vozil ter bojnih vozil Slovenske vojske, je lahko
sestavljena tudi iz drugih barv kot so navedene v prejšnjem
odstavku, če so določene v maskirni shemi, ki je sestavni del
tehničnih zahtev za barvanje in jo odobri načelnik Generalštaba
Slovenske vojske.
(3) Motorna in priklopna vozila ter bojna vozila Slovenske
vojske, ki se uporabljajo pri izvajanju mednarodnih obveznosti,
prevzetih v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi
pogodbami, so lahko pobarvana v barvah oziroma maskirnih
barvah kot so določene za posamezno mednarodno operacijo
ali misijo, če je barva določena v maskirni shemi in jo odobri
načelnik Generalštaba Slovenske vojske.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-41/2006-43
Ljubljana, dne 18. marca 2009
EVA 2009-1911-0010
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo
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VSEBINA
807.
808.
809.
810.

811.
862.

863.

812.

813.
814.
815.
816.

817.

818.
819.
820.
821.

822.
823.

824.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Odlok o razpisu volitev v uradniški svet

828.
2689
2689
2689
2689

VLADA

Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno
energijo potrdila o izvoru in podpore
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju

2690
2792

2694

BANKA SLOVENIJE

Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank
in hranilnic
Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja
in izkaza poslovnega izida bank in hranilnic
Navodilo o spremembah Navodila za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic

Odlok o zazidalnem načrtu S 3/a Kojina (uradno
prečiščeno besedilo)

833.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta „Gradbena cona Srmin”

834.

2696
2707

835.
836.
837.
838.

2733

839.

2733

840.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog
Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1100/20
in parc. št. 1100/18 obe k.o. Stožice
Sklep o ukinitvi javnega dobra

844.
845.

Odlok o oglaševanju v Občini Postojna

2735
2739
2740

CELJE

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem
v Občini Štore

CERKNICA

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2009
Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2009

2741

2743

Ugotovitveni sklep o nadomestni članici Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem

GORENJA VAS - POLJANE

825.
826.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

827.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Pri
pošti«

847.

Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici

848.

2744
2744
2744

GROSUPLJE

850.
851.

852.
2744

2752

2756
2757
2757

2758
2758
2758
2759

2760
2761
2762
2763
2763

SEVNICA

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski center Sevnica

849.

ČRNA NA KOROŠKEM

POSTOJNA

846.

2742

2746

NOVA GORICA

BELTINCI

842.

2745

MEDVODE

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Medvode
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole
Simona Jenka
Pravilnik o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v Občini Medvode
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah

843.

2734

2745

LJUBLJANA

OBČINE
Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo
Beltinci
Pravilnik o štipendiranju v Občini Beltinci

841.

2745

KOPER

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Mlac v Ozeljanu
Odlok o programu opremljanja za območje OPPN
Parkovšče
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Športni park Solkan – jug
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

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

2745

IVANČNA GORICA

832.

2793

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi neskladnosti prvega odstavka
15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Občini Divača z zakonom

830.
831.

MINISTRSTVA

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o registraciji in
označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil
Ministrstva za obrambo

829.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1010/9 k.o. Stranska vas
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 52/4 in parc. št. 54/4, obe
k.o. Grosuplje – naselje
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljišču parc. št. 57/4, k.o. Grosuplje – naselje
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 552/2, parc. št. 557/2 in
parc. št. 558/2, vse k.o. Grosuplje – naselje

2770

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

2772

ŠEMPETER - VRTOJBA

Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za
leto 2009
Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter
- Vrtojba v letu 2009
Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za
leto 2010
Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter
- Vrtojba v letu 2010

2773
2774
2775
2776

ŠENTRUPERT

Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Šentrupert

2778
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855.
856.
857.
858.

TRŽIČ

Odlok o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič
d.o.o.«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti
Občine Tržič

VRANSKO

859.

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2009

860.

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Zasavje

853.

Št.
12.
2780
2784
2785

13.

2785

14.

2786

ZAGORJE OB SAVI

2789

ZAVRČ

854.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu

861.

Sklep o izvzetju iz javnega dobra

ŽIRI

16.
2778
2779
2792

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/09

7.

8.

9.

10.
11.

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Francoske republike o sodelovanju na obrambnem
področju (BFRSOP-A)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
(BFIVTP)
Uredba o ratifikaciji Dogovora med Carinsko upravo Republike Slovenije ter Carinsko in finančno
stražo Republike Madžarske o postopku izmenjave
podatkov, obravnavanih kot carinske informacije
za namene nadzora
Uredba o ratifikaciji Dvostranskega dogovora med
carinskimi organi Republike Slovenije in Francoske republike o izdajanju centraliziranih enotnih
dovoljenj za hišno carinjenje v skladu s točko c)
prvega odstavka 76. člena Carinskega zakonika
Skupnosti

Obvestilo o začetku veljavnosti Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za
kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice
d.o.o. v višini 74 milijonov EUR
Obvestilo o začetku veljavnosti Sklepa Sveta z
dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev
Evropskih skupnosti
Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo, Evropsko investicijsko banko in
Holdingom Slovenske železnice, d.o.o., o odstopu
in prevzemu pravic in obveznosti (Projekt Slovenskih železnic/A, Projekt Slovenskih železnic/B,
Projekt Slovenskih železnic II, Transjugoslovanski
železniški projekt II/A)
Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirne konvencije
za varstvo narodnih manjšin
Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z
biomedicino glede biomedicinskih raziskav
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve,
Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike
h Konvenciji o odpravi dvojnega obdavčevanja v
zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij

2795

914
914

915
915
915

915

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 21/09
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

897

900

906

909

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov
Bosne in Hercegovine o policijskem sodelovanju
Obvestilo o začetku veljavnosti Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za
kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice
d.o.o. v višini 80 milijonov EUR

17.

Stran
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914

914

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

559
594
597
601
607
608
609
609
609
613
614
615
615
622
623
623
623
624
624
624
625
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