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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1312.

Sklep o imenovanju volilne komisije za volitve
članov uradniškega sveta

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

SKLEP
o imenovanju volilne komisije za volitve
članov uradniškega sveta
V volilno komisijo za volitve članov uradniškega sveta se
imenujejo:
za predsednico in namestnico:
Neda Golobič (namestnica: Tatjana Pečaver);
za članice in namestnice ter namestnike:
Petra Brus (namestnica Špela Intihar);
Iris Jeglič (namestnik Anže Kromar);
Tea Juratovec (namestnica Heidi Heine Šket);
Živa Zor (namestnica Urška Skok Klima).
Št. 003-03-3/2009
Ljubljana, dne 8. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Cena 3,21 €

ISSN 1318-0576

Leto XIX

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino
1. člen
V Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v
tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02,
86/02, 66/04, 73/04 in 16/07) se za tretjim odstavkom 13. člena
doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Stroški letalskega prevoza se povrnejo v višini cene
letalskega prevoza redne linije letalskega prevoznika. Stroški
v primeru najema posebnega letala (izredna linija) se povrnejo
zgolj pod pogojem, da vozni red letalskih prevozov redne linije
ne omogoča pravočasnega prihoda v kraj opravljanja službene
obveznosti oziroma je najem posebnega letala nujen glede na
vnaprej opredeljene obveznosti ali če so stroški takšnega najema nižji od stroškov letalskega prevoza redne linije.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
2. člen
V prilogi se pri Kanadi znesek »55 €« nadomesti z zneskom »60 $«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-12/2009/7
Ljubljana, dne 2. aprila 2009
EVA 2009-3111-0056
Vlada Republike Slovenije

VLADA
1313.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o delavcih
v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/90, 5/91, 18/91,
22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93,
18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU)
in 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni
list RS – stari, št. 30/90, 18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91
ter Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 – ZRPJZ) izdaja Vlada
Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

1314.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Limi

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO in 76/08) in 21. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada
Republike Slovenije izdaja
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SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Limi
1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Limi, ki ga vodi
častni konzul.
Konzularno območje obsega celotno ozemlje Republike
Peru.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z
Republiko Peru.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50100-15/2008/9
Ljubljana, dne 26. marca 2009
EVA 2008-1811-0123
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1315.

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Limi

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO in 76/08) in 21. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada
Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Limi
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Limi se imenuje Milan Repše.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50101-32/2008/10
Ljubljana, dne 26. marca 2009
EVA 2008-1811-0124
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1316.

Pravilnik o sprejemu izobraževalnih
programov s področja poklicnega in srednjega
strokovnega izobraževanja

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o sprejemu izobraževalnih programov
s področja poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja
1. člen
(nižje poklicno izobraževanje)
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 114. seji,
dne 12. 12. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme naslednje prilagojene izobraževalne programe nižjega poklicnega
izobraževanja:
– Obdelovalec lesa za gluhe in naglušne dijake ter dijake
z govorno‑jezikovnimi motnjami za pridobitev naziva nižje poklicne izobrazbe obdelovalec/obdelovalka lesa;
– Pomočnik v tehnoloških procesih za gibalno ovirane
dijake za pridobitev naziva nižje poklicne izobrazbe pomočnik
v tehnoloških procesih/pomočnica v tehnoloških procesih;
– Pomočnik v tehnoloških procesih za gluhe in naglušne dijake ter dijake z govorno‑jezikovnimi motnjami za pridobitev naziva nižje poklicne izobrazbe pomočnik v tehnoloških
procesih/pomočnica v tehnoloških procesih;
– Pomožni administrator za gibalno ovirane dijake za
pridobitev naziva nižje poklicne izobrazbe pomožni administrator/pomožna administratorka.
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 114. seji, dne
12. 12. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme dopolnitev izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik v tehnoloških procesih, ki je bil sprejet s Pravilnikom
o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in
srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 53/08).
2. člen
(srednje poklicno izobraževanje)
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 114. seji, dne
12. 12. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni
program srednjega poklicnega izobraževanja Zlatar za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe zlatar/zlatarka.
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 114. seji,
dne 12. 12. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme naslednje prilagojene izobraževalne programe srednjega poklicnega
izobraževanja:
– Elektrikar za gibalno ovirane dijake za pridobitev naziva
srednje poklicne izobrazbe elektrikar/električarka;
– Oblikovalec kovin – orodjar za gluhe in naglušne
dijake ter dijake z govorno‑jezikovnimi motnjami za pridobitev
naziva srednje poklicne izobrazbe oblikovalec kovin – orodjar/oblikovalka kovin – orodjarka;
– Računalnikar za gibalno ovirane dijake za pridobitev
naziva srednje poklicne izobrazbe računalnikar/računalničarka.
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 114. seji,
dne 12. 12. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja, prilagojene za izvajanje na narodno mešanem
območju:
– Administrator za dvojezično izvajanje v slovenskem
in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe administrator/administratorka;
– Administrator za izvajanje v italijanskem učnem jeziku
na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje
poklicne izobrazbe administrator/administratorka;

Uradni list Republike Slovenije
– Avtoserviser za dvojezično izvajanje v slovenskem in
madžarskem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe avtoserviser/avtoserviserka;
– Avtoserviser za izvajanje v italijanskem učnem jeziku
na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje
poklicne izobrazbe avtoserviser/avtoserviserka;
– Elektrikar za dvojezično izvajanje v slovenskem in
madžarskem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe elektrikar/električarka;
– Gastronomske in hotelske storitve za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe
gastronom hotelir/gastronomka hotelirka;
– Gastronomske in hotelske storitve za izvajanje v
italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za
pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe gastronom hotelir/gastronomka hotelirka;
– Inštalater strojnih inštalacij za dvojezično izvajanje
v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem
območju za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe inštalater strojnih inštalacij/inštalaterka strojnih inštalacij;
– Mehatronik operater za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju
za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe mehatronik
operater/mehatroničarka operaterka;
– Oblikovalec kovin – orodjar za dvojezično izvajanje
v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem
območju za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe oblikovalec kovin – orodjar/oblikovalka kovin – orodjarka;
– Oblikovalec kovin – orodjar za izvajanje v italijanskem
učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev
naziva srednje poklicne izobrazbe oblikovalec kovin – orodjar/oblikovalka kovin – orodjarka;
– Pečar – polagalec keramičnih oblog za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje poklicne izobrazbe
pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka
keramičnih oblog;
– Računalnikar za izvajanje v italijanskem učnem jeziku
na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje
poklicne izobrazbe računalnikar/računalnikarica;
– Trgovec za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev
naziva srednje poklicne izobrazbe prodajalec/prodajalka;
– Trgovec za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje poklicne
izobrazbe prodajalec/prodajalka.
3. člen
(srednje strokovno izobraževanje)
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 109. seji, dne
16. 6. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni
program srednjega strokovnega izobraževanja Fotografski
tehnik za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe fotografski tehnik/fotografska tehnica.
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 114. seji,
dne 12. 12. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme naslednje
prilagojene izobraževalne programe srednjega strokovnega
izobraževanja:
– Grafični tehnik za gluhe in naglušne dijake ter dijake
z govorno‑jezikovnimi motnjami za pridobitev naziva srednje
strokovne izobrazbe grafični tehnik/grafična tehnica;
– Medijski tehnik za gluhe in naglušne dijake ter dijake
z govorno‑jezikovnimi motnjami za pridobitev naziva srednje
strokovne izobrazbe medijski tehnik/medijska tehnica.
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Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije
za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 114.
seji, dne 12. 12. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme
naslednje izobraževalne programe srednjega strokovnega
izobraževanja, prilagojene za izvajanje na narodno mešanem območju:
– Ekonomski tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju
za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe ekonomski
tehnik/ekonomska tehnica;
– Gastronomija za dvojezično izvajanje v slovenskem
in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe gastronomski
tehnik/gastronomska tehnica;
– Strojni tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem in
madžarskem jeziku na narodno mešanem območju za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe strojni tehnik/strojna
tehnica.
4. člen
(poklicno-tehniško izobraževanje)
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije
za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 112.
seji, dne 17. 10. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme
izobraževalni program poklicno‑tehniškega izobraževanja
Ustvarjalec modnih oblačil za pridobitev naziva srednje
strokovne izobrazbe ustvarjalec modnih oblačil/ustvarjalka modnih oblačil.
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 114. seji,
dne 12. 12. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme naslednje prilagojene izobraževalne programe poklicno‑tehniškega
izobraževanja:
– Ekonomski tehnik za gibalno ovirane dijake za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik/ekonomska tehnica;
– Elektrotehnik za gibalno ovirane dijake za pridobitev
naziva srednje strokovne izobrazbe elektrotehnik/elektrotehnica.
5. člen
(poklicni tečaj)
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 114. seji,
dne 12. 12. 2008, minister za šolstvo in šport sprejme naslednja izobraževalna programa poklicnega tečaja za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe:
– Predšolska vzgoja za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica
predšolskih otrok;
– Gastronomija in turizem za pridobitev naziva srednje
strokovne izobrazbe gastronomsko‑turistični tehnik/gastronomsko‑turistična tehnica.
6. člen
(objava izobraževalnih programov)
Izobraževalne programe iz 1. do 5. člena in dopolnitev iz
drugega odstavka 1. člena tega pravilnika objavi Ministrstvo
za šolstvo in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začnejo postopoma izvajati s šolskim letom
2009/2010.
7. člen
(prehodna določba)
Izobraževalni programi iz 1. do 5. člena tega pravilnika
(1. stolpec) bodo postopoma nadomeščali ustrezne dosedanje
izobraževalne programe (5. stolpec), kot je razvidno iz spodnje
preglednice:
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**NOVI IN PRENOVLJENI VRSTA* I.P.
IZOBRAŽEVALNI
PROGRAMI (I.P.)

Uradni list Republike Slovenije
NAZIV
STROKOVNE IZOBRAZBE

DOSEDANJI IZOBRAŽEVALNI
SEJA SSPSI,
PROGRAMI (OBJAVA
NA KATERI JE
BIL PROGRAM SPREJEMA IZOBRAŽEVALNEGA
PROGRAMA V UR. L. RS,
SPREJET
ŠT.), KI BODO POSTOPOMA
NADOMEŠČENI

Obdelovalec lesa (GLU,
GJM)

NPI

Obdelovalec lesa/obdelovalka
lesa

114. seja SSPSI, Obdelovalec lesa (gluhi
dne 12. 12. 2008 in naglušni) (01/00)

Pomočnik v tehnoloških
procesih (GIB)

NPI

Pomočnik v tehnoloških
procesih/pomočnica
v tehnoloških procesih

114. seja SSPSI, Monter električnih naprav
dne 12. 12. 2008 (gibalno ovirani) (69/98)

Pomočnik v tehnoloških
procesih (GLU, GJM)

NPI

Pomočnik v tehnoloških
procesih/pomočnica v
tehnoloških procesih

114. seja SSPSI, Obdelovalec kovin (gluhi
dne 12. 12. 2008 in naglušni) (52/03)

Pomožni administrator
(GIB)

NPI

Pomožni administrator/pomožna 114. seja SSPSI, Pomožni administrator (gibalno
administratorka
dne 12. 12. 2008 ovirani) (75/04)

Zlatar

SPI

Zlatar/zlatarka

114. seja SSPSI, Zlatar (m1) (52/03)
dne 12. 12. 2008

Administrator (GIB)

SPI

Administrator/
administratorka

114. seja SSPSI, Administrator (gibalno ovirani)
dne 12. 12. 2008 (52/03)

Elektrikar (GIB)

SPI

Elektrikar/električarka

114. seja SSPSI, Elektrikar elektronik (gibalno
dne 12. 12. 2008 ovirani) (52/03)

Oblikovalec kovin –
orodjar (GLU, GJM)

SPI

Oblikovalec kovin –
orodjar/oblikovalka kovin –
orodjarka

114. seja SSPSI, Oblikovalec kovin (gluhi
dne 12. 12. 2008 in naglušni) (52/03)

Računalnikar (GIB)

SPI

Računalnikar/
računalničarka

114. seja SSPSI, Računalnikar (gibalno ovirani)
dne 12. 12. 2008 (55/07)

Administrator (DV)

SPI

Administrator/
administratorka

114. seja SSPSI, Nov izobraževalni program se
dne 12. 12. 2008 postopoma uvaja od šolskega leta
2009/10.

Administrator (IS)

SPI

Administrator/
administratorka

114. seja SSPSI, Administrator (IS) (131/03)
dne 12. 12. 2008

Avtoserviser (DV)

SPI

Avtoserviser/
avtoserviserka

114. seja SSPSI, Avtomehanik (DV) (m2) (52/03)
dne 12. 12. 2008

Avtoserviser (IS)

SPI

Avtoserviser/
avtoserviserka

114. seja SSPSI, Avtomehanik (IS) (m2) (52/03)
dne 12. 12. 2008

Elektrikar (DV)

SPI

Elektrikar/električarka

114. seja SSPSI, Elektrikar energetik (DV) (m2)
dne 12. 12. 2008 (75/04)

Gastronomske
in hotelske storitve (DV)

SPI

Gastronom hotelir/gastronomka 114. seja SSPSI, Kuhar (DV) (m2) (52/03) in
hotelirka
dne 12. 12. 2008 Natakar (DV) (m2) (52/03)

Gastronomske
in hotelske storitve (IS)

SPI

Gastronom hotelir/gastronomka 114. seja SSPSI, Kuhar (IS) (m2) (52/03) in Natakar
hotelirka
dne 12. 12. 2008 (IS) (m2) (52/03)

Inštalater strojnih
inštalacij (DV)

SPI

Inštalater strojnih
inštalacij/inštalaterka strojnih
inštalacij

114. seja SSPSI, Inštalater strojnih inštalacij (DV)
dne 12. 12. 2008 (m2) (52/03)

Mehatronik operater (DV) SPI

Mehatronik
operater/mehatroničarka
operaterka

114. seja SSPSI, Nov izobraževalni program se
dne 12. 12. 2008 postopoma uvaja od šolskega leta
2009/10.

Oblikovalec kovin –
orodjar (DV)

Oblikovalec kovin –
orodjar/oblikovalka kovin –
orodjarka

114. seja SSPSI, Orodjar (DV) (m2) (52/03)
dne 12. 12. 2008

SPI
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**NOVI IN PRENOVLJENI VRSTA* I.P.
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DOSEDANJI IZOBRAŽEVALNI
SEJA SSPSI,
PROGRAMI (OBJAVA
NA KATERI JE
BIL PROGRAM SPREJEMA IZOBRAŽEVALNEGA
PROGRAMA V UR. L. RS,
SPREJET
ŠT.), KI BODO POSTOPOMA
NADOMEŠČENI

Oblikovalec kovin –
orodjar (IS)

SPI

Oblikovalec kovin –
orodjar/oblikovalka kovin –
orodjarka

114. seja SSPSI, Orodjar (IS) (m2) (52/03)
dne 12. 12. 2008

Pečar – polagalec
keramičnih oblog (DV)

SPI

Pečar – polagalec keramičnih
oblog/pečarka – polagalka
keramičnih oblog

114. seja SSPSI, Pečar‑keramik (DV) (m2) (52/03)
dne 12. 12. 2008

Računalnikar (IS)

SPI

Računalnikar/
računalnikarica

114. seja SSPSI, Nov izobraževalni program se
dne 12. 12. 2008 postopoma uvaja od šolskega leta
2009/10.

Trgovec (DV)

SPI

Prodajalec/prodajalka

114. seja SSPSI, Prodajalec (DV) (m2) (52/03)
dne 12. 12. 2008

Trgovec (IS)

SPI

Prodajalec/prodajalka

114. seja SSPSI, Prodajalec (IS) (m2) (52/03)
dne 12. 12. 2008

Fotografski tehnik

SSI

Fotografski tehnik/fotografska
tehnica

109. seja SSPSI, Fotografski tehnik (35/00)
dne 16. 6. 2008

Grafični tehnik (GLU,GJM) SSI

Grafični tehnik/grafična tehnica

114. seja SSPSI, Grafični tehnik (gluhi in naglušni)
dne 12. 12. 2008 (52/03)

Medijski tehnik
(GLU,GJM)

SSI

Medijski tehnik/medijska
tehnica

114. seja SSPSI, Medijski tehnik (gluhi in naglušni)
dne 12. 12. 2008 (52/03)

Ustvarjalec modnih
oblačil

PTI

Ustvarjalec modnih
oblačil/ustvarjalka modnih
oblačil

112. seja SSPSI, Konfekcijski modelar (12/00) in
dne 17. 10. 2008 Konfekcijski tehnik (52/03)

Ekonomski tehnik (GIB)

PTI

Ekonomski tehnik/ekonomska
tehnica

114. seja SSPSI, Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)
dne 12. 12. 2008 (52/03)

Elektrotehnik (GIB)

PTI

Elektrotehnik/
elektrotehnica

114. seja SSPSI, Nov izobraževalni program se
dne 12. 12. 2008 postopoma uvaja od šolskega leta
2009/10.

Ekonomski tehnik (DV)

PTI

Ekonomski tehnik/ekonomska
tehnica

114. seja SSPSI, Ekonomski tehnik (DV) (52/03)
dne 12. 12. 2008

Gastronomija (DV)

PTI

Gastronomski
tehnik/gastronomska tehnica

114. seja SSPSI, Nov izobraževalni program se
dne 12. 12. 2008 postopoma uvaja od šolskega leta
2009/10.

Strojni tehnik (DV)

PTI

Strojni tehnik/strojna tehnica

114. seja SSPSI, Nov izobraževalni program se
dne 12. 12. 2008 postopoma uvaja od šolskega leta
2009/10.

Predšolska vzgoja

PT

Vzgojitelj predšolskih
otrok/vzgojiteljica predšolskih
otrok

114. seja SSPSI, Predšolska vzgoja (01/00)
dne 12. 12. 2008

Gastronomija in turizem

PT

Gastronomsko‑turistični
tehnik/gastronomsko‑turistična
tehnica

114. seja SSPSI, Turistični tehnik (45/97, 52/03) in
dne 12. 12. 2008 Gostinski tehnik (45/97, 52/03)

* NPI – nižje poklicno izobraževanje, SPI – srednje poklicno izobraževanje, SSI – srednje strokovno izobraževanje, PTI –
poklicno‑tehniško izobraževanje, PT– poklicni tečaj.
** GLU – za gluhe in naglušne dijake, GJM – za dijake z govorno‑jezikovnimi motnjami, GIB – za gibalno ovirane dijake,
DV – za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju, IS – za izvajanje v italijanskem
učnem jeziku na narodno mešanem območju.

Stran

4198 /

Št.

30 / 17. 4. 2009
8. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-15/2009
Ljubljana, dne 23. februarja 2009
EVA 2009-3311-0017
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

1317.

Pravilnik o tržno informacijskem sistemu
za trg govejega mesa

Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o tržno informacijskem sistemu
za trg govejega mesa
1. člen
Ta pravilnik določa reprezentativne trge, rok in način poročanja cen, mase in števila govejih trupov Agenciji Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: ARSKTRP) ter vrsto cen, ki se poročajo, za izvajanje
Uredbe Komisije (ES) št. 1249/08 z dne 10. decembra 2008 o
podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje
trupov govedi, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL
L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3) popravljene s Popravkom
Uredbe Komisije (ES) št. 1249/08 z dne 10. decembra 2008 o
podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje
trupov govedi, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL
L št. 64 z dne 10. 3. 2009, str. 49).
2. člen
(1) Za reprezentativni trg govejega mesa (v nadaljnjem
besedilu: odkupovalci) se štejejo:
a) klavnice, ki so v preteklem letu zaklale več kot 4.000 glav
govedi in za lastne potrebe odkupijo več kot 1.000 glav govedi,
starejših od dvanajst mesecev ter
b) fizične ali pravne osebe, ki so v preteklem letu za lastne potrebe dale v zakol v klavnico več kot 1.500 glav govedi,
starejših od dvanajst mesecev.
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(2) Odkupovalci iz prejšnjega odstavka morajo vsak teden do torka do 12. ure posredovati ARSKTRP ceno, maso in
število govejih klavnih trupov za obdobje od predhodnega ponedeljka do vključno nedelje, in sicer za trupe, katerih skupna
hladna masa je najmanj 158,8 kg.
(3) Cene, ki jih morajo poročati odkupovalci iz prvega odstavka tega člena, so cene na hladno maso, ki jih odkupovalci
plačajo dobavitelju goveda v €/100 kg klavne mase, brez DDV,
in sicer za trupe, ki so ocenjeni in razvrščeni v kategorije in
razrede, navedene na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega
pravilnika. V cene se ne smejo vključiti premije oziroma druge
podpore, ki jih klavnica uveljavlja za dobavitelje.
(4) Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov,
ki je enaka masi toplih trupov, zmanjšana za 2%. Trupi morajo
biti obdelani v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji.
(5) Odkupovalci iz točke (b) prvega odstavka tega člena
morajo vsako leto do 15. januarja sporočiti število glav govedi,
starejših od dvanajst mesecev, ki so jih v preteklem letu za
lastne potrebe dali v zakol v klavnico.
(6) Odkupovalci iz prvega odstavka tega člena morajo
vsako leto do 15. januarja posredovati na ARSKTRP izjavo o
povprečnih transportnih stroških v preteklem letu. Odkupovalci
posredujejo podatke iz tega člena po spletni aplikaciji, elektronski pošti (tis.aktrp@gov.si) ali faksu (01/478‑92‑00).
3. člen
Kontrolo točnosti podatkov in poročanih cen po tem pravilniku opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano najmanj enkrat letno. Odkupovalci iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo za ta namen hraniti vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, najmanj
24 mesecev.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa
(Uradni list RS, št. 45/05 in 45/08 – ZKme‑1).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2009
Ljubljana, dne 2. aprila 2009
EVA 2009-2311-0094
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

Št.

30 / 17. 4. 2009 /

Stran

PRILOGA : Obrazec za posredovanje cen, mase in število govejih trupov
Klavnica (naziv, sedež): ________________________________
Obdobje: od _____________ do _______________
Kakovostni
tržni razred

U2

U3

U4

R2

R3

R4

O2

O3

O4

P2

P3

Priloga

Kategorije
A
Št. trupov
Masa (kg)
Cena/ 100 kg
Št. trupov
Masa (kg)
Cena/ 100 kg
Št. trupov
Masa (kg)
Cena/ 100 kg
Št. trupov
Masa (kg)
Cena/ 100 kg
Št. trupov
Masa (kg)
Cena/ 100 kg
Št. trupov
Masa (kg)
Cena/ 100 kg
Št. trupov
Masa (kg)
Cena/ 100 kg
Št. trupov
Masa (kg)
Cena/ 100 kg
Št. trupov
Masa (kg)
Cena/ 100 kg
Št. trupov
Masa (kg)
Cena/ 100 kg
Št. trupov
Masa (kg)
Cena/ 100 kg

B

C

D

E

4199

Stran

4200 /
1318.

Št.

30 / 17. 4. 2009

Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za
trg prašičjega mesa

Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o tržno informacijskem sistemu za trg
prašičjega mesa
1. člen
Ta pravilnik določa reprezentativni trg prašičjega mesa in
način poročanja klavnic glede cen prašičjih trupov v skladu z
Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008
o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen
(UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3).
2. člen
(1) Za reprezentativni trg prašičjega mesa se štejejo
klavnice, ki tedensko zakoljejo več kot 200 prašičev na letni
povprečni osnovi, ki so garani in razvrščeni v kategorijo pitanih
prašičev v skladu z:
– Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra
2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba
o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1),
zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 13/2009 z dne
18. decembra 2008 o spremembi Uredb (ES) št. 1290/2005
o financiranju skupne kmetijske politike in (ES) št. 1234/2007
o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih
določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni
SUT) za vzpostavitev sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL
L št. 5 z dne 9. 1. 2009, str. 1);
– Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti
za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje
njihovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3) in
– predpisom, ki ureja razvrščanje prašičjih trupov.
(2) Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do torka
do 12. ure posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetij-
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ske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija)
cene in količine trupov pitanih prašičev, ki so razvrščeni v tržni
razred E in težki od 60 do 120 kg, iz predhodnega tedna na
obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Klavnice iz prvega odstavka tega člena do 10. dne v
tekočem mesecu za pretekli mesec posredujejo agenciji cene
in količine trupov pitanih prašičev, ki so razvrščeni v tržne
razrede od S do P na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(4) Cene iz drugega in tretjega odstavka tega člena so
cene, ki jih klavnice plačajo dobavitelju pitanih prašičev v
EUR/100 kg klavne mase, brez DDV, na 2 decimalki natančno.
Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, ki je
enaka masi toplih trupov, zmanjšani za 2%.
(5) Klavnice posredujejo podatke iz tega pravilnika preko
spletne aplikacije, elektronske pošte ali faksa.
3. člen
Kontrolo o točnosti podatkov in poročanih cenah po tem
pravilniku opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano najmanj enkrat letno. Klavnice iz
prvega odstavka drugega člena morajo za ta namen hraniti vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, najmanj
24 mesecev.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega
mesa (Uradni list RS, št. 1/01 in 45/08 – ZKme‑1).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-359/2008
Ljubljana, dne 24. marca 2009
EVA 2009-2311-0092
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

Št.

30 / 17. 4. 2009 /

Stran

4201

PRILOGA 1
Obrazec za tedensko posredovanje cen in količin trupov pitanih prašičev
Klavnica (naziv, sedež):_________________________________________
Obdobje: od_______________do_____________________
Kategorija
E

Klavna masa (kg)

Cena (EUR/100 kg)

PRILOGA 2
Obrazec za mesečno posredovanje cen in količin prašičjih trupov pitanih prašičev
Klavnica (naziv, sedež):_________________________________________
Obdobje: od_______________do_____________________
Kategorija
S
E
U
R
O
P

Klavna masa (kg)

Cena (EUR/100 kg)

3/4

Priloga

Stran

4202 /
1319.

Št.

30 / 17. 4. 2009

Pravilnik o tržno informacijskem sistemu
za trg ovčjega mesa

Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o tržno informacijskem sistemu za trg
ovčjega mesa
1. člen
Ta pravilnik določa reprezentativni trg ovčjega mesa in
način poročanja pravnih in fizičnih oseb glede cen klavnih
trupov ovc v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z
dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic
Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter
sporočanje njihovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str.
3) in Uredbo Komisije (ES) št. 315/2002 z dne 20. februarja
2002 o ugotavljanju cen svežih ali ohlajenih ovčjih trupov na
reprezentativnih trgih Skupnosti (UL L št. 50 z dne 21. 2. 2002,
str. 197).
2. člen
(1) Za I. reprezentativni trg ovčjega mesa se štejejo proizvajalci ovčjega mesa, ki redijo več kot 300 primernih ovc za
proizvodnjo težkih jagnjet, za II. reprezentativni trg pa se štejejo
klavnice, ki zakoljejo več kot 600 živali vrste ovc na leto in ki
so razvrščene v kategorije iz tretjega odstavka tega člena v
skladu z:
– Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra
2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba
o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1),
zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 13/2009 z dne
18. decembra 2008 o spremembi Uredb (ES) št. 1290/2005 o
financiranju skupne kmetijske politike in (ES) št. 1234/2007 o
vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT)
za vzpostavitev sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 5
z dne 9. 1. 2009, str. 1);
– Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti
za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje
njihovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3) in
– predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov
ovc jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji.
(2) Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka vsak
teden do torka do 12. ure posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija) cene v EUR/100 kg žive oziroma klavne
mase za posamezno kategorijo, skupno maso po posameznih
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kategorijah in število klavnih trupov po posameznih kategorijah
iz tretjega odstavka tega člena za pretekli teden, na obrazcih iz
Priloge 1 oziroma Priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, ki je
enaka masi toplih trupov, zmanjšani za 3,1%.
(3) Kategorije, za katere se spremljajo cene, so:
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa manj kot 13 kg;
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa od 13 do manj kot 22 kg;
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenjeno ali dejansko maso trupa 22 kg in več;
– druge ovce za zakol, starejše od 12 mesecev.
(4) Cene iz drugega odstavka tega člena so cene brez
DDV, na 2 decimalki natančno. Pri izračunu cene agencija
glede na velikost in pomembnost posameznega reprezentativnega trga izračunano tržno ceno ponderira s koeficientom,
ki se tedensko spreminja glede na število in maso prodanih
oziroma zaklanih živali. Kjer so cene določene na podlagi žive
mase, se izračuna ceno za klavno maso tako, da se ceno na
kilogram žive mase deli z najvišjim pretvornim koeficientom
0,50. Kjer pa se običajno vključita k trupu tudi glava in drobovje,
je za jagnjeta, ki tehtajo do 28 kg žive mase, najvišji pretvorni
koeficient 0,58.
(5) Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena
posredujejo podatke iz tega pravilnika preko spletne aplikacije,
elektronske pošte ali faksa.
3. člen
Kontrolo o točnosti podatkov in poročanih cenah po tem
pravilniku opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Proizvajalci ovčjega mesa in klavnice
iz prvega odstavka drugega člena morajo za ta namen hraniti
vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, najmanj 24
mesecev.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Odredba o določitvi reprezentativnih trgov in o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa (Uradni list RS, št. 46/01
in 45/08 – ZKme‑1).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-426/2008
Ljubljana, dne 24. marca 2009
EVA 2009-2311-0093
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

Št.

30 / 17. 4. 2009 /

Stran

4203

PRILOGA 1
Obrazec za tedensko posredovanje cen, mase in števila živali za
proizvajalce ovčjega mesa
Ime in priimek ter naslov oziroma naziv in sedež:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Obdobje: od_______________do_____________________

Jagnjeta do 12
mesecev, žive mase
manj kot 26 kg
Jagnjeta do 12
mesecev, žive mase od
26 kg do manj kot 44
kg
Jagnjeta do 12
mesecev, žive mase
44 kg in več
Ovce nad 12 mesecev

Cena (EUR/100 kg
žive mase)

Masa vseh živali
skupaj (kg)

Število živali

3/4

Priloga

Stran

4204 /

Št.

30 / 17. 4. 2009
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PRILOGA 2
Obrazec za tedensko posredovanje cen in količin klavnih trupov oziroma polovic ovc
za klavnice
Klavnica (naziv, sedež):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Obdobje: od_______________do_____________________

Jagnjeta do 12
mesecev, z maso
trupov manj kot 13 kg
Jagnjeta do 12
mesecev, z maso
trupov od 13 kg do
manj kot 22 kg
Jagnjeta do 12
mesecev, z maso
trupov 22 kg in več
Ovce nad 12 mesecev

Cena (EUR/100 kg
klavne mase)

Masa vseh trupov
skupaj (kg)
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trupov
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Pravilnik o pogojih za uporabo in skladiščenje
ribje moke, mlečnih nadomestkov z ribjo
moko, dikalcijevega fosfata in trikalcijevega
fosfata živalskega izvora, krvne moke, krvnih
proizvodov in njihovih krmnih mešanic
na kmetijskem gospodarstvu

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05), drugega
odstavka 4. člena, šestega odstavka 6. člena in tretjega odstavka 9. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za uporabo in skladiščenje ribje
moke, mlečnih nadomestkov z ribjo moko,
dikalcijevega fosfata in trikalcijevega fosfata
živalskega izvora, krvne moke, krvnih
proizvodov in njihovih krmnih mešanic
na kmetijskem gospodarstvu
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa izvajanje Priloge IV Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne
22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor
in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 163/2009 z dne 26. februarja 2009 o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega
parlamenta in Sveta št. 999/2001/ES o določitvi predpisov za
preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih
spongiformnih encefalopatij (UL L št. 163 z dne 27. 2. 2009, str.
17), in Uredbe 183/2005/ES o zahtevah glede higiene krme (UL
L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1, v nadaljnem besedilu: Uredba
183/2005/ES), glede:
– pogojev skladiščenja in uporabe ribje moke, mlečnih
nadomestkov z ribjo moko, dikalcijevega fosfata živalskega
izvora, trikalcijevega fosfata živalskega izvora, krvne moke,
krvnih proizvodov in njihovih krmnih mešanic na kmetijskem
gospodarstvu, pri krmljenju rejnih prežvekovalcev, neprežvekovalcev in rib, ki se jih vzreja za namene proizvodnje hrane in
– postopkov za analizo tveganja, ki jih pristojni organ
izvede v primeru manjših količin ostankov živalskih tkiv (delcev kosti) v posamičnih krmilih rastlinskega izvora in njihovih
krmnih mešanicah.
2. člen
(prepovedi in odstopanja pri uporabi določenih snovi
v prehrani živali)
(1) Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih se vzreja
izključno prežvekovalce, je prepovedano skladiščiti in uporabljati predelane živalske beljakovine, krvne proizvode, želatino
prežvekovalcev, hidrolizirane beljakovine iz tkiv prežvekovalcev
(razen iz kož), dikalcijev in trikalcijev fosfat živalskega izvora
(v nadaljnjem besedilu: DCP in TCP) ter njihove krmne mešanice.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na kmetijskih gospodarstvih dovoljeno skladiščiti in uporabljati za krmljenje rejnih
prežvekovalcev mlečne nadomestke, ki vsebujejo ribjo moko,
v skladu s pogoji iz 3. in 10. člena tega pravilnika.
(3) Na kmetijskih gospodarstvih, kjer se vzreja prežvekovalce in neprežvekovalce, je dovoljeno skladiščiti in uporabljati
krmne mešanice za neprežvekovalce, ki vsebujejo ribjo moko
oziroma DCP oziroma TCP v skladu s pogoji iz 4. in 10. člena
tega pravilnika.
(4) Na kmetijskih gospodarstvih, kjer se vzreja neprežvekovalce, je dovoljeno skladiščiti in uporabljati ribjo moko
oziroma DCP oziroma TCP v obliki posamičnih krmil za pro-
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izvodnjo krmnih mešanic v skladu s pogoji iz 5. in 10. člena
tega pravilnika.
(5) Na kmetijskih gospodarstvih, kjer se vzreja prežvekovalce in druge rejne živali, je dovoljeno skladiščiti in uporabljati
krmne mešanice, ki vsebujejo krvne proizvode iz neprežvekovalcev v skladu s pogoji iz 6. in 10. člena tega pravilnika.
(6) Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih se ne vzreja
prežvekovalcev, je dovoljeno skladiščiti in uporabljati krvne proizvode v obliki posamičnih krmil za proizvodnjo krmnih mešanic
v skladu s pogoji iz 7. in 10. člena tega pravilnika.
(7) Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih se vzreja prežvekovalce, neprežvekovalce in ribe, je prepovedano skladiščiti
in uporabljati krvno moko.
(8) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljeno
skladiščiti in uporabljati za krmljenje rib krvno moko neprežvekovalcev v obliki posamičnih krmil za proizvodnjo krmnih
mešanic v skladu s pogoji iz 8. in 10. člena tega pravilnika.
(9) Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih se hkrati vzreja ribe, prežvekovalce in druge rejne živali, je dovoljeno skladiščiti in uporabljati krmne mešanice, ki vsebujejo krvno moko
neprežvekovalcev za krmljenje rib v skladu s pogoji iz 9. in
10. člena tega pravilnika.
3. člen
(uporaba mlečnih nadomestkov z ribjo moko na kmetijskih
gospodarstvih, kjer se redijo prežvekovalci)
Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih se redijo prežvekovalci, je dovoljeno skladiščenje in uporaba mlečnih nadomestkov z ribjo moko pod naslednjimi pogoji:
1. mlečne nadomestke z ribjo moko je dovoljeno uporabljati v prehrani mladih prežvekovalcev do odstavitve;
2. mlečne nadomestke z ribjo moko se v skladu z navodili
proizvajalca razredči in krmi mladim prežvekovalcem le v tekoči
obliki, kot dopolnilo ali nadomestilo postkolostralnemu mleku;
3. skladiščenje mlečnih nadomestkov z ribjo moko in krmnih mešanic za prežvekovalce v skladiščnih prostorih ne sme
biti skupno, ker bi lahko prišlo do zmotne zamenjave s krmili;
4. če se na kmetijskem gospodarstvu redi tudi neprežvekovalce, se smiselno upošteva tudi določbe iz 4. člena tega
pravilnika.
4. člen
(uporaba krmnih mešanic z ribjo moko oziroma DCP oziroma
TCP na kmetijskih gospodarstvih, kjer se redijo prežvekovalci
in neprežvekovalci)
Če se na kmetijskem gospodarstvu hkrati redijo prežvekovalci in neprežvekovalci, je dovoljeno skladiščenje in uporaba
ribje moke, DCP, TCP le v obliki krmnih mešanic pod naslednjimi pogoji:
1. krmne mešanice, ki vsebujejo zgoraj naštete snovi, se
uporabljajo le za krmljenje neprežvekovalcev;
2. prežvekovalci in neprežvekovalci so nastanjeni v različnih objektih;
3. prežvekovalci in neprežvekovalci se ne krmijo preko
skupnih naprav za doziranje krme;
4. skladiščenje krmnih mešanic za prežvekovalce in neprežvekovalce v skladiščnih prostorih ne sme biti skupno, ker
bi lahko prišlo do zmotne zamenjave s krmili; skladiščenje je
treba po možnosti izvajati v zaprtih skladiščnih sistemih (silosih,
oktaedrih (Big Bags), itd.) z neposredno povezavo do naprave
za doziranje krme;
5. krmne mešanice, ki vsebujejo ribjo moko oziroma DCP
oziroma TCP živalskega izvora, morajo biti vidno označene z
oznako »vsebuje ribjo moko – ni za krmljenje prežvekovalcev«
oziroma »vsebuje dikalcijev fosfat živalskega izvora – ni za krmljenje prežvekovalcev« oziroma »vsebuje trikalcijev fosfat živalskega izvora – ni za krmljenje prežvekovalcev«; proizvodnja
krmnih mešanic za prežvekovalce poteka na ločeni proizvodni
liniji oziroma na drugem mešalniku, tako da se prepreči vsaka
možnost zamenjave krmnih mešanic;
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6. proizvedene krmne mešanice se uporabijo na kmetijskem gospodarstvu;
7. pri skladiščenju krmljenju krmnih mešanic na kmetijskem gospodarstvu se smiselno upošteva zahteve iz Uredbe
183/2005/ES;
8. nosilec kmetijskega gospodarstva mora seznaniti družinske člane in druge osebe, ki delajo na kmetijskem gospodarstvu, s posebnimi ukrepi, ki veljajo glede krmnih mešanic, ki
vsebujejo ribjo moko oziroma DCP oziroma TCP.
5. člen
(uporaba ribje moke oziroma DCP oziroma TCP na kmetijskih
gospodarstvih, kjer se redijo izključno neprežvekovalci)
Na kmetijskih gospodarstvih sta dovoljena uporaba in
skladiščenje ribje moke oziroma DCP oziroma TCP v obliki
posamičnih krmil za proizvodnjo krmnih mešanic neprežvekovalcev pod naslednjimi pogoji:
1. na kmetijskem gospodarstvu se ne redi prežvekovalcev;
2. krmne mešanice se proizvajajo izključno za potrebe
lastne reje;
3. nosilec dejavnosti kmetijskega gospodarstva vodi evidence:
– o proizvajalcih, dobaviteljih, količinah in datumih nabave
zgoraj navedenih posamičnih krmil,
– o recepturah krmnih mešanic,
– o datumih proizvodnje in količinah proizvedenih krmnih
mešanic;
4. krmne mešanice, ki vsebujejo ribjo moko oziroma DCP
oziroma TCP živalskega izvora morajo biti vidno označene z
oznako »vsebuje ribjo moko – ni za krmljenje prežvekovalcev«
oziroma »vsebuje dikalcijev fosfat živalskega izvora – ni za
krmljenje prežvekovalcev« oziroma »vsebuje trikalcijev fosfat
živalskega izvora – ni za krmljenje prežvekovalcev«;
5. pri skladiščenju in proizvodnji krmnih mešanic se smiselno upošteva zahteve iz Uredbe 183/2005/ES.
6. člen
(uporaba krmnih mešanic s krvnimi proizvodi
neprežvekovalcev na kmetijskih gospodarstvih,
kjer se redijo prežvekovalci in druge rejne živali)
Če se na kmetijskem gospodarstvu hkrati redijo prežvekovalci in druge rejne živali, je dovoljeno skladiščenje in uporaba
krvnih proizvodov neprežvekovalcev, le v obliki krmnih mešanic
pod naslednjimi pogoji:
1. krmne mešanice, ki vsebujejo krvne proizvode neprežvekovalcev, se uporabljajo le za krmljenje neprežvekovalcev;
2. prežvekovalci in druge rejne živali so nastanjeni v
različnih objektih;
3. prežvekovalci in druge rejne živali se ne krmijo preko
skupnih naprav za doziranje krme;
4. skladiščenje krmnih mešanic za prežvekovalce in druge rejne živali v skladiščnih prostorih ne sme biti skupno, ker
bi lahko prišlo do zmotne zamenjave s krmili; skladiščenje je
treba po možnosti izvajati v zaprtih skladiščnih sistemih (silosih,
oktaedrih (Big Bags), itd.) z neposredno povezavo do naprave
za doziranje krme;
5. krmne mešanice, ki vsebujejo krvne proizvode neprežvekovalcev, morajo biti vidno označene z oznako: »vsebuje
krvne proizvode – ni za krmljenje prežvekovalcev«;
6. proizvedene krmne mešanice se uporabijo na kmetijskem gospodarstvu;
7. pri skladiščenju in krmljenju krmnih mešanic na kmetijskem gospodarstvu se smiselno upošteva zahteve iz Uredbe
183/2005/ES;
8. nosilec kmetijskega gospodarstva mora seznaniti družinske člane in druge osebe, ki delajo na kmetijskem gospodarstvu, s posebnimi ukrepi, ki veljajo glede krmnih mešanic,
ki vsebujejo krvne proizvode neprežvekovalcev.
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7. člen
(uporaba krvnih proizvodov neprežvekovalcev na kmetijskih
gospodarstvih, kjer se ne redi prežvekovalcev)
Na kmetijskih gospodarstvih sta dovoljena skladiščenje in
uporaba krvnih proizvodov v obliki posamičnih krmil za proizvodnjo krmnih mešanic pod naslednjimi pogoji:
1. na kmetijskem gospodarstvu se ne redi prežvekovalcev;
2. krmne mešanice se proizvajajo izključno za potrebe
lastne reje;
3. za namen skladiščenja oziroma proizvodnje se sme
uporabljati le krvne proizvode neprežvekovalcev;
4. nosilec dejavnosti kmetijskega gospodarstva vodi evidence:
– o proizvajalcih, dobaviteljih, količinah in datumih nabave
zgoraj navedenih posamičnih krmil,
– o recepturah krmnih mešanic,
– o datumih proizvodnje in količinah proizvedenih krmnih
mešanic;
5. krmne mešanice, ki vsebujejo krvne proizvode neprežvekovalcev morajo biti vidno označene z oznako: »vsebuje
krvne proizvode – ni za krmljenje prežvekovalcev«;
6. pri skladiščenju in proizvodnji krmnih mešanic se smiselno upošteva zahteve iz Uredbe 183/2005/ES.
8. člen
(uporaba krvne moke neprežvekovalcev na kmetijskih
gospodarstvih, kjer se redijo ribe)
Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih se vzreja le ribe,
je dovoljena uporaba in skladiščenje krvne moke v obliki posamičnih krmil in krmnih mešanic pod naslednjimi pogoji:
1. na kmetijskem gospodarstvu se ne redi prežvekovalcev
in drugih rejnih živali (razen rib);
2. krmne mešanice se proizvajajo izključno za potrebe
lastne reje;
3. za namen skladiščenja oziroma proizvodnje krmnih
mešanic za ribe se sme uporabljati le krvna moka neprežvekovalcev;
4. nosilec dejavnosti kmetijskega gospodarstva vodi evidence:
– o proizvajalcih, dobaviteljih, količinah in datumih nabave
krvne moke,
– o recepturah krmnih mešanic,
– o datumih proizvodnje in količinah proizvedenih krmnih
mešanic;
5. krmne mešanice, ki vsebujejo krvno moko neprežvekovalcev, morajo biti vidno označene z oznako: »vsebuje krvno
moko – samo za krmljenje rib«;
6. pri skladiščenju in proizvodnji krmnih mešanic se smiselno upošteva zahteve iz Uredbe 183/2005/ES.
9. člen
(uporaba krmnih mešanic s krvno moko neprežvekovalcev
na kmetijskih gospodarstvih, kjer se poleg rib
redijo še druge rejne živali)
Če se na kmetijskem gospodarstvu hkrati redi ribe, prežvekovalce in druge rejne živali, je dovoljeno skladiščenje
in uporaba krvne moke neprežvekovalcev, le v obliki krmnih
mešanic pod naslednjimi pogoji:
1. krmne mešanice, ki vsebujejo krvno moko neprežvekovalcev, se uporabljajo le za krmljenje rib;
2. ribe in rejne živali so nastanjene v različnih objektih;
3. ribe in rejne živali se ne krmijo preko skupnih naprav
za doziranje krme;
4. skladiščenje krmnih mešanic z krvno moko in krmnih
mešanic brez krvne moke v skladiščnih prostorih ne sme biti
skupno, ker bi lahko prišlo do zmotne zamenjave s krmili;
skladiščenje je treba po možnosti izvajati v zaprtih skladiščnih
sistemih (silosih, oktaedrih (Big Bags), itd.) z neposredno povezavo do naprave za doziranje krme;
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5. krmne mešanice, ki vsebujejo krvno moko neprežvekovalcev, morajo biti vidno označene z oznako: »vsebuje krvno
moko – samo za krmljenje rib«;
6. pri skladiščenju in krmljenju krmnih mešanic se smiselno upošteva zahteve iz Uredbe 183/2005/ES;
7. nosilec kmetijskega gospodarstva mora seznaniti družinske člane in druge osebe, ki delajo na kmetijskem gospodarstvu, s posebnimi ukrepi, ki veljajo glede krmnih mešanic,
ki vsebujejo krvno moko neprežvekovalcev.
10. člen
(posebno dovoljenje VURS)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva potrebuje dovoljenje pristojnega Območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu VURS) za:
a) skladiščenje in uporabo mlečnih nadomestkov z ribjo
moko na kmetijskih gospodarstvih, na katerih se vzreja prežvekovalce;
b) skladiščenje in uporabo krmnih mešanic, ki vsebujejo
ribjo moko oziroma DCP oziroma TCP na kmetijskih gospodarstvih, kjer se redijo prežvekovalci in neprežvekovalci;
c) skladiščenje in uporabo ribje moke oziroma DCP oziroma TCP v obliki posamičnih krmil za proizvodnjo krmnih
mešanic neprežvekovalcev na kmetijskih gospodarstvih, kjer
se redijo le neprežvekovalci;
d) skladiščenje in uporabo krmnih mešanic, ki vsebujejo
krvne proizvode neprežvekovalcev, na kmetijskih gospodarstvih, kjer se redijo prežvekovalci in druge rejne živali;
e) skladiščenje in uporabo krvnih proizvodov neprežvekovalcev v obliki posamičnih krmil za proizvodnjo krmnih mešanic
na kmetijskih gospodarstvih, kjer se ne redi prežvekovalcev;
f) skladiščenje in uporabo krvne moke v obliki posamičnih
krmil oziroma krmnih mešanic, na kmetijskih gospodarstvih kjer
se vzreja ribe;
g) skladiščenje in uporabo krmnih mešanic, ki vsebujejo
krvno moko neprežvekovalcev, na kmetijskih gospodarstvih,
kjer se redijo ribe, prežvekovalci in druge rejne živali.
(2) Posebno dovoljenje za proizvodnjo krmnih mešanic, ki
vsebujejo ribjo moko oziroma DCP oziroma TCP se ne zahteva
za kmetijska gospodarstva, ki ne redijo prežvekovalcev in proizvajajo krmne mešanice le za potrebe lastne reje in:
– v proizvodnji krmnih mešanic uporabljajo dopolnilno
krmno mešanico z ribjo moko, ki vsebuje manj kot 50% surovih
beljakovin;
– v proizvodnji krmnih mešanic uporabljajo dopolnilne
krmne mešanice z DCP ali TCP, ki vsebuje manj kot 10% celokupnega fosforja in
– so priglasila dejavnost poslovanja s krmo organu pristojnemu po predpisu, ki ureja registracijo obratov nosilcev
dejavnosti na področju krme.
(3) Kmetijska gospodarstva iz prejšnjega odstavka so
dolžna pridobiti dovoljenje le v primeru, ko uporabljajo ribjo
moko oziroma DCP oziroma TCP v obliki posamičnih krmil kot
surovino za izdelavo krmnih mešanic.
(4) Posebnega dovoljenja za proizvodnjo krmnih mešanic,
ki vsebujejo krvne proizvode ali krvno moko iz neprežvekovalcev, se ne zahteva za kmetijska gospodarstva:
– ki redijo le neprežvekovalce in proizvajajo krmne mešanice s krvnimi proizvodi neprežvekovalcev le za potrebe
lastne reje;
– za kmetijska gospodarstva, ki gojijo le ribe in proizvajajo
krmne mešanice s krvno moko neprežvekovalcev le za potrebe
lastne reje;
– v proizvodnji krmnih mešanic uporabljajo dopolnilno
krmno mešanico s krvnimi proizvodi ali krvno moko iz neprežvekovalcev, ki vsebuje manj kot 50% surovih beljakovin in
– so priglasila dejavnost poslovanja s krmo organu pristojnemu po predpisu, ki ureja registracijo obratov nosilcev
dejavnosti na področju krme.
(5) Kmetijska gospodarstva iz prejšnjega odstavka so
dolžna pridobiti dovoljenje le v primeru, ko uporabljajo krvne
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proizvode ali krvno moko neprežvekovalcev v obliki posamičnih
krmil, kot surovino za izdelavo krmnih mešanic.
(6) Posebno dovoljenje ni potrebno tudi v primerih, ko se
na kmetijskem gospodarstvu hkrati vzreja prežvekovalce in
neprežvekovalce in se krmne mešanice z ribjo moko oziroma
DCP oziroma TCP oziroma krvnimi proizvodi uporablja izključno za krmljenje hišnih živali in so le‑te deklarirane kot hrana
za hišne živali.
11. člen
(vloga)
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja iz a) točke prvega odstavka
prejšnjega člena vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na
VURS, na obrazcu 1, ki je objavljen na spletni strani VURS.
(2) Vlogo za izdajo dovoljenja iz b) točke prvega odstavka
prejšnjega člena vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na
VURS, na obrazcu 2, ki je objavljen na spletni strani VURS.
(3) Vlogo za izdajo dovoljenja iz c) točke prvega odstavka
prejšnjega člena vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na
VURS, na obrazcu 3, ki je objavljen na spletni strani VURS.
(4) Vlogo za izdajo dovoljenja iz d) točke prvega odstavka
prejšnjega člena vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na
VURS, na obrazcu 4, ki je objavljen na spletni strani VURS.
(5) Vlogo za izdajo dovoljenja iz e) točke prvega odstavka
prejšnjega člena vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na
območni urad VURS, na obrazcu 5, ki je objavljen na spletni
strani VURS.
(6) Vlogo za izdajo dovoljenja iz f) točke prvega odstavka
prejšnjega člena vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na
VURS, na obrazcu 6, ki je objavljen na spletni strani VURS.
(7) Vlogo za izdajo dovoljenja iz g) točke prvega odstavka
prejšnjega člena vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na
VURS, na obrazcu 7, ki je objavljen na spletni strani VURS.
(8) Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko pošlje vlogo
iz prejšnjih odstavkov v elektronski obliki.
12. člen
(posebno dovoljenje VURS za izvajanje dejavnosti
iz prvega odstavka 10. člena)
(1) Pred izdajo posebnega dovoljenja za izvajanje dejavnosti v obratu nosilca kmetijskega gospodarstva uradni veterinar za inšpekcijski nadzor preveri izpolnjevanje pogojev iz tega
pravilnika na kmetijskem gospodarstvu.
(2) V posebnem dovoljenju VURS se opredeli vrsta dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, za katero je bilo izdano
dovoljenje.
(3) Evidenca o kmetijskih gospodarstev, katerim je bilo izdano posebno dovoljenje VURS za dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih iz prvega odstavka 10. člena, se vodi na VURS.
(4) VURS objavi na zunanji spletni strani seznam kmetijskih gospodarstev, ki jim bilo izdano posebno dovoljenje VURS
za dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih iz prvega odstavka
10 člena.
13. člen
(postopki za analizo tveganja pri ugotovitvi manjših količin
ostankov živalskih tkiv (delcev kosti) v posamičnih krmilih
rastlinskega izvora in njihovih krmnih mešanic)
(1) V primeru, da se z analizo v vzorcu posamičnega
krmila rastlinskega izvora in njegove krmne mešanice ugotovi
prisotnost delcev kosti, lahko VURS na podlagi ocene tveganja
dovoli uporabo take krme.
(2) Oceno tveganja v okviru uradnega nadzora pripravijo
pristojne institucije v skladu z uredbo, ki ureja koordinacijo delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi, s pristojnostmi
na področju varnosti hrane oziroma živil. Pri oceni tveganja je
potrebno upoštevati, koliko delcev kosti je prisotnih in raziskati
je potrebno možen izvor kontaminacije.
(3) VURS mora pri morebitni dovolitvi uporabe takšne
krme upoštevati rezultat ocene tveganja in namembnost krme
– to je vrsto in kategorijo živali, pri kateri se dovoli uporaba.
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14. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za uporabo in skladiščenje ribje moke, dikalcijevega fosfata, hidroliziranih beljakovin in njihovih krmnih mešanic
na kmetijskih gospodarstvih (Uradni list RS, št. 13/03).
15. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2009
Ljubljana, dne 30. marca 2009
EVA 2009-2311-0019
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1321.

Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za
pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz
zdravil za uporabo v humani medicini

Na podlagi četrtega odstavka 77. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o pogojih, načinu in postopku za pridobitev
dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil
za uporabo v humani medicini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje, način in postopek
za pridobitev dovoljenja, ki ga izda Javna agencija Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem
besedilu: Agencija), za vnos oziroma uvoz naslednjih zdravil za
uporabo v humani medicini (v nadaljnjem besedilu: zdravila):
– imunskih serumov, cepiv, izdelkov iz krvi in radiofarmacevtskih izdelkov;
– zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji, v nujnih primerih posamičnega zdravljenja na predlog
pravne osebe, ki opravlja zdravstveno dejavnost na terciarni
ravni in na osebno odgovornost zdravnika, ki v zadevnih primerih zdravi;
– zdravil, ki so razvrščena na seznam nujno potrebnih
zdravil za uporabo v humani medicini in ki nimajo dovoljenja
za promet v Republiki Sloveniji;
– zdravil, ki so namenjena za razvojno in raziskovalno
delo in na odgovornost institucije, ki opravlja razvojno in raziskovalno delo.
2. člen
Poleg definicij in izrazov, ki so opredeljeni v 5. in 6. členu
Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08; v nadaljnjem besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo še
definicije in izrazi, ki imajo naslednji pomen:
– tuji dobavitelj je pravna ali fizična oseba, ki je lahko
izdelovalec, proizvajalec, njun zastopnik ali veletrgovec, in ima
sedež izven Republike Slovenije;
– končni uporabnik je zdravstveni zavod ali druga pravna ali
fizična oseba, ki je pristojna za izdajo zdravil za posamično zdravljenje ali zdravilo uporablja pri opravljanju lastne dejavnosti;

Uradni list Republike Slovenije
– predlagatelj za pridobitev dovoljenja za vnos zdravila
je veletrgovec, za uvoz pa oseba, ki izpolnjuje pogoje za uvoz
zdravil v skladu z zakonom;
– uvoz pomeni dokončen uvoz po carinski sprostitvi.
3. člen
(1) Vnos oziroma uvoz zdravil, ki se vnašajo oziroma
uvažajo zaradi nadaljnje prodaje v Republiki Sloveniji in imajo
dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji, sta prosta.
(2) Vnos oziroma uvoz zdravil, ki se vnašajo oziroma
uvažajo zaradi iznosa ali izvoza v druge države, z namenom
dajanja v promet v državah, v katerih imajo dovoljenje za
promet, in ne bodo prodana v Republiki Sloveniji, sta prosta,
če se opravljata v okviru in na podlagi ustreznega dovoljenja
za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil oziroma prometa na
debelo z zdravili.
II. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA VNOS
OZIROMA UVOZ ZDRAVIL
1. Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz
imunskih serumov, cepiv, izdelkov iz krvi
in radiofarmacevtskih izdelkov
4. člen
(1) Postopek za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma
uvoz imunskih serumov, cepiv, izdelkov iz krvi in radiofarmacevtskih izdelkov se začne s pisno vlogo, ki jo predlagatelj pošlje Agenciji, in vsebuje izpolnjen obrazec, objavljen na spletni
strani Agencije, z naslednjimi podatki:
– ime zdravila, jakost, farmacevtsko obliko, pakiranje,
mednarodno nelastniško ime (INN), količino in serijsko številko;
– ime in sedež predlagatelja;
– številko in datum izdaje dovoljenja za promet z zdravilom;
– ime in sedež tujega dobavitelja.
(2) Postopek za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma
uvoz imunskih serumov, cepiv, izdelkov iz krvi in radiofarmacevtskih izdelkov, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki
Sloveniji, v nujnih primerih posamičnega zdravljenja, se začne s pisno vlogo, ki jo predlagatelj pošlje Agenciji v skladu s
5. členom tega pravilnika.
(3) Postopek za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma
uvoz imunskih serumov, cepiv, izdelkov iz krvi in radiofarmacevtskih izdelkov, ki so razvrščena na seznam nujno potrebnih
zdravil za uporabo v humani medicini in ki nimajo dovoljenja za
promet v Republiki Sloveniji, se začne s pisno vlogo, ki jo predlagatelj pošlje Agenciji v skladu s 6. členom tega pravilnika.
(4) Pred dajanjem vnesenih oziroma uvoženih rizičnih
zdravil, ki so določeni v tretji alinei drugega odstavka 92. člena
zakona, v promet, mora biti izvedena posebna kontrola kakovosti v skladu s pravilnikom, ki ureja analizno preskušanje zdravil
z namenom kontrole kakovosti.
(5) Za vnos oziroma uvoz izdelkov iz krvi mora predlagatelj predložiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, ki potrjuje, da je zadevni vnos oziroma uvoz, v
skladu z načelom samozadostnosti.
2. Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz
zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki
Sloveniji, v nujnih primerih posamičnega zdravljenja
5. člen
(1) Postopek za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma
uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji, v nujnih primerih posamičnega zdravljenja, se začne s
pisno vlogo, ki jo predlagatelj pošlje Agenciji, in vsebuje izpolnjen obrazec, objavljen na spletni strani Agencije, z naslednjimi
podatki:
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– ime zdravila, jakost, farmacevtsko obliko, pakiranje,
mednarodno nelastniško ime (INN), ATC klasifikacijo in količino; pri imunskih serumih, cepivih in izdelkih iz krvi tudi serijsko
številko;
– ime in sedež predlagatelja;
– ime in sedež izdelovalca oziroma izdelovalcev;
– številko in datum izdaje oziroma veljavnost dovoljenja
za promet ter ime organa, ki je izdal dovoljenje za promet z
zdravilom v državi, iz katere se zdravilo izvaža oziroma iznaša,
ali v drugi državi članici Evropske unije;
– ime in sedež tujega dobavitelja;
– ime in sedež končnega uporabnika.
(2) Predlagatelj mora k vlogi za pridobitev dovoljenja za
vnos oziroma uvoz zdravil iz prejšnjega odstavka priložiti še
naslednja dokazila:
– obrazložen predlog pristojne klinike ali inštituta za vnos
oziroma uvoz potrebne količine zdravila, iz katerega je razvidno, zakaj z drugimi naštetimi ustreznimi zdravili, ki so že
pridobila dovoljenje za promet in so na trgu, ni možno zagotoviti
ustreznega zdravljenja. Predlog mora v imenu strokovnega kolegija podpisati predsednik ali druga pooblaščena oseba. Kadar
je končni uporabnik zdravstveni zavod, ki nima naziva klinike,
kliničnega inštituta ali kliničnega oddelka, mora obrazložen
predlog končnega uporabnika potrditi strokovni kolegij izvajalca
zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni;
– izjavo končnega uporabnika, da zdravila ne bodo uporabljena za klinična preskušanja;
– originalno naročilnico končnega uporabnika;
– potrdilo, da je zdravilo izdelano po načelih dobre proizvodne prakse (DPP), ki ni starejše od treh let (certifikat DPP)
ali certifikat o zdravilu (Certificate of Pharmaceutical Product
– CPP), oziroma izjemoma, v posebej utemeljenih primerih,
drugo ustrezno dokazilo, ki zagotavlja kakovost zdravila;
– za rizična zdravila, ki so določena v tretji alinei drugega odstavka 92. člena zakona, je treba predložiti sklic na že
predložen certifikat za sprostitev zdravil v promet v skladu s
smernicami Evropske unije (OCABR certifikat za sprostitev
v promet). Če je za zadevno serijo izvedel kontrolo kakovosti
nacionalni pristojni organ v Evropski uniji, vendar ni bil izdan
OCABR certifikat za sprostitev v promet, predlagatelj predloži
sklic na že predložen certifikat tega nacionalnega pristojnega
organa o sprostitvi v promet ter protokol izdelovalca o izdelavi
in preskušanju zadevne serije zdravila, ki mora vsebovati vse
podatke v skladu z zahtevami smernic Evropske unije. Sklic
mora vsebovati številko in datum certifikata ter datum, ko je bil
predložen Agenciji. Predlagatelj lahko namesto sklica priloži
kopijo certifikata;
– za vnos oziroma uvoz imunskih serumov in cepiv je
potrebna tudi izjava Inštituta za varovanje zdravja Republike
Slovenije o skladnosti z nacionalnim programom imunoprofilakse in kemoprofilakse za tekoče leto, če zadevno cepljenje sodi
v ta program. Če predlagatelj izjave ne predloži, jo neposredno
od Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije zahteva
Agencija;
– za vnos oziroma uvoz izdelkov iz krvi je potrebno mnenje Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, ali je
zadevni vnos oziroma uvoz v skladu z načelom samozadostnosti. Če ga ne predloži predlagatelj v vlogi, ga neposredno od
Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino zahteva
Agencija;
– opis poti zdravila od izdelovalca do predlagatelja.
3. Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz
zdravil, ki so razvrščena na seznam nujno potrebnih
zdravil za uporabo v humani medicini in ki nimajo
dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji
6. člen
(1) Postopek za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma
uvoz zdravil, ki so razvrščena na seznam nujno potrebnih
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zdravil za uporabo v humani medicini in ki nimajo dovoljenja za
promet v Republiki Sloveniji, se začne s pisno vlogo predlagatelja Agenciji, ki vsebuje izpolnjen obrazec, objavljen na spletni
strani Agencije, z naslednjimi podatki:
– ime zdravila, jakost, farmacevtsko obliko, pakiranje,
mednarodno nelastniško ime (INN), ATC klasifikacijo in količino; pri imunskih serumih, cepivih in izdelkih iz krvi tudi serijsko
številko;
– ime in sedež predlagatelja;
– ime in sedež izdelovalca;
– številko in datum izdaje oziroma veljavnost dovoljenja
za promet ter ime organa, ki je izdal dovoljenje za promet z
zdravilom v državi, iz katere se zdravilo izvaža oziroma iznaša,
ali izjemoma v drugi državi članici EU;
– ime in sedež tujega dobavitelja;
– ime in sedež končnega uporabnika.
(2) Predlagatelj mora k vlogi za pridobitev dovoljenja za
vnos oziroma uvoz zdravil iz prejšnjega odstavka priložiti še
naslednja dokazila:
– potrdilo, da je zdravilo izdelano po načelih dobre
proizvodne prakse (DPP), ki ni starejše od treh let (certifikat
DPP) ali certifikat o zdravilu (Certificate of Pharmaceutical
Product – CPP), oziroma izjemoma, v posebej utemeljenih
primerih, drugo ustrezno dokazilo, ki zagotavlja kakovost
zdravila;
– za rizična zdravila, ki so določena v tretji alinei drugega odstavka 92. člena zakona, je treba predložiti sklic na že
predložen certifikat za sprostitev zdravil v promet v skladu s
smernicami Evropske unije (OCABR certifikat za sprostitev
v promet). Če je za zadevno serijo izvedel kontrolo kakovosti
nacionalni pristojni organ v Evropski uniji, vendar ni bil izdan
OCABR certifikat za sprostitev v promet, predlagatelj predloži
sklic na že predložen certifikat tega nacionalnega pristojnega
organa o sprostitvi v promet in protokol izdelovalca o izdelavi
in preskušanja zadevne serije zdravila, ki mora vsebovati vse
podatke v skladu z zahtevami smernic Evropske unije. Sklic
mora vsebovati številko in datum certifikata ter datum, ko je bil
predložen Agenciji. Predlagatelj lahko namesto sklica predloži
kopijo certifikata;
– za vnos oziroma uvoz izdelkov iz krvi je potrebno mnenje Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, ali je
zadevni vnos oziroma uvoz v skladu z načelom samozadostnosti. Če ga ne predloži predlagatelj v vlogi, ga neposredno od
Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino zahteva
Agencija;
– opis poti zdravila od izdelovalca do predlagatelja;
– izjavo predlagatelja, da bo zdravilo opremil s prevodom navodila za uporabo v slovenskem jeziku ter z nalepko
v slovenskem jeziku, ki ju je potrdila Agencija, oziroma da
je zagotovljena zunanja ovojnina v slovenskem jeziku, kadar
gre za nujno zdravilo, ki se izdaja na recept v lekarnah. Izjava
mora vsebovati tudi zagotovilo predlagatelja, da bo zdravilo
opremila na ta način pravna oziroma fizična oseba, ki ima
dovoljenje Agencije za ta del izdelave zdravil. Zdravila, ki so
samo za bolnišnično uporabo ali za uporabo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost, morajo biti označena v enem od jezikov držav članic Evropske unije, in sicer v latinici. Predlagatelj
mora uporabnika oskrbeti z navodili za uporabo v slovenskem
ali angleškem jeziku oziroma izjemoma v drugem jeziku, ki je
razumljiv naročniku.
4. Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz
zdravil, ki so namenjena za razvojno in raziskovalno delo
7. člen
(1) Postopek za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma
uvoz zdravil, ki so namenjena za razvojno in raziskovalno delo,
se začne s pisno vlogo, ki jo predlagatelj pošlje Agenciji, in
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vsebuje izpolnjen obrazec, objavljen na spletni strani Agencije,
z naslednjimi podatki:
– ime in sedež predlagatelja;
– trgovsko ime ali kodo zdravila, farmacevtsko obliko,
jakost, pakiranje, mednarodno nelastniško ime (INN) in količino
zdravila;
– ime in sedež izdelovalca;
– ime in sedež tujega dobavitelja.
(2) Predlagatelj mora k vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo končnega uporabnika o namenu uporabe z izjavo, da zdravila ne bodo uporabljena za klinično preskušanje
ali zdravljenje;
– dokument tujega dobavitelja, iz katerega so razvidni
podatki o zdravilu.
5. Izdaja dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil
8. člen
(1) Agencija izda dovoljenje za vnos oziroma uvoz zdravil
v 30 dneh po prejemu popolne vloge.
(2) Agencija pred izdajo dovoljenja za vnos oziroma uvoz
zdravil zaprosi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
za dodelitev delovne šifre zdravila, ki je sestavni del dovoljenja
za vnos oziroma uvoz zdravil.
(3) Dovoljenje za vnos oziroma uvoz zdravila je veljavno
do končne izvedbe vnosa oziroma uvoza v dovoljenju navedene količine zdravila, oziroma najdlje eno leto od datuma izdaje
dovoljenja.
(4) Dovoljenje velja le v izvirniku.

III. SPREMLJANJE SLEDLJIVOSTI PROMETA ZDRAVILA
IN UVOZA OZIROMA VNOSA ZARADI IZVOZA ALI IZNOSA
9. člen
(1) Na zahtevo Agencije je imetnik dovoljenja za vnos
oziroma uvoz zdravil dolžan Agenciji predložiti poročilo o opravljenem prometu z zdravilom, ki je predmet izdanega dovoljenja
za vnos oziroma uvoz, oziroma druge podatke o teh zdravilih,
pomembne za varovanje javnega zdravja.
(2) Na zahtevo Agencije je imetnik ustreznega dovoljenja
za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil oziroma prometa na
debelo z zdravili dolžan Agenciji predložiti poročilo o opravljenem uvozu oziroma vnosu zdravil zaradi izvoza ali iznosa oziroma druge podatke o teh zdravilih, pomembne za varovanje
javnega zdravja.
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 6. do
vključno 15. člen Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev
posebnega dovoljenja za uvoz zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 72/00), 1. do vključno 5. člen pa le
v delu, ki se nanaša na zdravila.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-2016/2008
Ljubljana, dne 16. marca 2009
EVA 2008-2711-0119
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

Uradni list Republike Slovenije
1322.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in
opremi železniških vozil

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja
minister za promet

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zavorah, varnostnih napravah in opremi
železniških vozil
1. člen
V Pravilniku o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS, št. 122/07) se v drugem odstavku
1. člena 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. nadzor nad odzivanjem strojevodij;«.
2. člen
V 3. členu se črta 7. točka.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta 16. točka.
Doda se nova 31.a točka, ki se glasi:
»31.a pogonsko vozilo je skupni naziv za vlečna vozila in
motorna vozila za posebne namene;«.
69. točka se spremeni tako, da se glasi:
»69. zračnovzmetna zavora je zavora, namenjena za zavarovanje stoječega vozila ali vlaka proti samopremaknitvi;«.
4. člen
Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če je na vlaku, ki ima telekomunikacijsko napravo
na vlečnem vozilu, okvara, je treba o vrsti okvare in potrebnih
ukrepih takoj obvestiti osebje, ki vodi in upravlja promet na tej
progi, in odgovorno osebje prevoznika.«.
5. člen
V drugem odstavku 9. člena se 1.b) točka spremeni tako,
da se glasi:
»b) posredne zračne zavore, ki so samodejne zračne
zavore in se uporabljajo kot hitro delujoče zračne zavore z
oznako P, hitro delujoče zračne zavore z visokim učinkom
z oznako R in počasi delujoče zračne zavore z oznako G.
Samodejne zračne zavore se lahko krmilijo pnevmatsko ali
elektropnevmatsko;«.
6. člen
Četrti odstavek 13. člena se črta. Dosedanji peti odstavek
postane četrti odstavek.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(ročne, pritrdilne in zračnovzmetne zavore)
(1) Ročne in pritrdilne zavore so namenjene za zavarovanje stoječih vozil pred samopremaknitvijo ali za upočasnitev in
zaustavitev vozečega vozila. Zavorna sila se doseže s fizično
silo delavca preko ročice ali ročnega kolesa ali vzvoda. Delijo
se na:
1. vretenske ročne in pritrdilne zavore;
2. vzvodne pritrdilne zavore.
(2) Ročne in pritrdilne zavore so torne zavore. Konstruirane morajo biti tako, da se lahko vozila z njimi zavrejo oziroma
da se zavore pritegnejo:
1. z vrtenjem ročice ali ročnega kolesa v smeri urnega
kazalca, pri vretenskih zavorah;
2. z enim ali več potegi vzvoda, pri vzvodnih pritrdilnih
zavorah.
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(3) Delovanje ročnih in pritrdilnih zavor na vozilih mora biti
neodvisno od delovanja njihovih zračnih zavor.
(4) Ročne zavore so tiste, s katerimi se lahko ravna med
vožnjo ali na stoječih vozilih s posebnih zavornih ploščadi, iz
hodnikov in službenih prostorov vagonov ter iz vozniških kabin
pogonskih vozil.
(5) Pritrdilne zavore so tiste, s katerimi se ravna s tal.
(6) Zračnovzmetna zavora je zavora, pri kateri se doseže
zavorni učinek tako, da se z električnim impulzom ali ročno
vpliva na izpraznitev zavornega valja te zavore, zavorno silo pa
prevzame vzmet. Zračnovzmetna zavora se odvre tako, da se
zavorni valj te zavore napolni z zrakom ustreznega tlaka.«.
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(7) Lokomotive morajo biti opremljene s štirimi standardiziranimi zavornimi coklami modre barve, za polaganje na
tirnice tipa UIC 60.
(8) Lokomotive in krmilni vagoni morajo biti opremljeni na
čelnih straneh s spenjalnimi napravami električnih in zračnih
vodov v skladu z objavo UIC št. 648.«.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(zavorna oprema motornikov in motornih garnitur)
(1) V motornike in motorne garniture mora biti vgrajena
samodejna zračna zavora.
(2) Menjalo zavore na motorniku ali motorni garnituri mora
biti, glede na hitrost in zavorno razdaljo, pri vožnji v položaju
skladno s tabelo:

8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(zavorna oprema lokomotiv)
(1) V lokomotive morata biti vgrajeni samodejna in dodatna zračna zavora.
(2) Menjalo zavore na lokomotivi mora biti, glede na hitrost
in zavorno razdaljo, pri vožnji v položaju skladno s tabelo:
1. potniški vlak:
Zavorna razdalja

700 m

1000m

Položaj zavore

≤ km/h

≤ km/h

P

100

120

R

110

130

R

115

135

R

(rdeč)

120

140

R

+ Mg

140

160

Zavorna razdalja

700 m

1000m

Položaj zavore

≤ km/h

≤ km/h

G

70

90

P

85

100

R

120

140

2. tovorni vlak:

(3) Ne glede na določbe 1. in 2. točke drugega odstavka
tega člena je dovoljeno voziti lokomotivo v položaju P, če je
zahtevana dejanska zavorna masa vlaka že dosežena.
(4) V vsaki vozniški kabini ali na krmilnem mestu lokomotive mora biti omogočena sprožitev samodejne zračne zavore
ročno z zaviralnikom in še najmanj na enem mestu s pipo ali
loputo za zaviranje v sili, s tipko za aktiviranje zaviranja v sili
(gobica) ali z drugim zaviralnikom.
(5) V vse lokomotive morajo biti za zavarovanje pred samopremaknitvijo vgrajene ročne ali pritrdilne ali zračnovzmetne
zavore.
(6) Lokomotive imajo lahko vgrajeno napravo za preprečevanje blokade zaviranih kolesnih dvojic (protiblokirne naprave) med zaviranjem in preprečevanje spodrsavanja vlečnih
kolesnih dvojic pri vleki (protidrsne naprave).

Zavorna razdalja

700 m

1000m

Položaj zavore

≤ km/h

≤ km/h

P

100

120

R

110

130

R

115

135

R

(rdeč)

120

140

R

+ Mg

140

160

(3) Ne glede na položaj menjala, določenega v tabeli
iz prejšnjega odstavka, je dovoljeno voziti motornik oziroma
motorno garnituro tudi v položaju P, če je zahtevana dejanska
zavorna masa vlaka že dosežena.
(4) V vsaki vozniški kabini ali na krmilnem mestu mora
biti omogočena sprožitev samodejne zračne zavore ročno z
zaviralnikom in še najmanj na enem mestu s pipo, loputo za
zaviranje v sili, s tipko za aktiviranje zaviranja v sili (gobica) ali
z zasilno zavoro.
(5) Za zavarovanje pred samopremaknitvijo morajo biti
motorniki in motorne garniture opremljeni z ročno vretensko ali
z zračnovzmetno pritrdilno zavoro. Mehanizem ročne vretenske zavore mora pri sili 0,5 kN na ročnem kolesu omogočati
zavarovanje posameznega železniškega vozila pred samopremaknitvijo na padcu 35 ‰ (to ni obvezno za železniška vozila,
izdelana pred 31. 12. 1983).
(6) Za opremljenost notranjosti potniških oddelkov motornikov in motornih garnitur z zavornimi napravami veljajo enaka
določila kot za potniške vagone.
(7) Motorniki in motorne garniture morajo biti opremljeni
z dvema zavornima coklama modre barve za polaganje pred
kolesa na tirnicah tipa UIC 60.«.
10. člen
Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Priklopnik je dovoljeno uvrstiti v tovorne vlake do
hitrosti 90 km/h ali ga dodati strojnemu vlaku. Če priklopnika ni
mogoče vključiti v GZV vlaka, mora biti sklepni vagon takega
vlaka zaseden z vlakospremnikom, ki je eden od delavcev
vlakospremnega osebja. Sklepni vagon mora imeti zasilno
zavoro in zavorno uto. Če sklepnega vagona z zavorno uto ni
na razpolago, se za sklepni vagon lahko uporabi tudi službeni
ali potniški vagon. Vlakospremnik mora imeti pri sebi zavorno
coklo, ki jo vzame iz vlakovne lokomotive. V vlak, ki se potiska,
priklopnik ne sme biti uvrščen.«.
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11. člen
Enajsti odstavek 32. člena se črta.
12. člen
Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V tovorne vlake s hitrostjo do 100 km/h in s P‑zaviranjem se lahko uvrstijo vagoni z G‑zaviranjem, vendar največ
do tretjine števila vagonov s P‑zaviranjem. Če je v vlaku več
kot 1/3 vagonov zavrtih z G‑zavoro, sme tak vlak voziti z največ
70 km/h na progi z zavorno razdaljo 700 m in največ 90 km/h
na progi z zavorno razdaljo 1000 m. DZM dodanih vagonov z
G‑zavoro se množi s korekcijskim koeficientom 0,8.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Tovorni vlaki v mednarodnem prometu s hitrostjo
V(max) = 120 km/h morajo biti sestavljeni izključno iz:
1. tovornih vagonov, ki so sposobni za hitrost do 120 km/h
in katerih skupna nakladna masa ne sme presegati mejne
obremenitve, napisane ob tej oznaki;
2. praznih tovornih vagonov z oznako S in z oznako
120 – 00,0 t;
3. praznih potniških vagonov (potniški in prtljažni vagoni
RIC), ki so sposobni za hitrost najmanj 120 km/h.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Tovorni vlaki v mednarodnem prometu s hitrostjo
V(max) = 100 km/h morajo biti sestavljeni izključno iz:
1. tovornih vagonov, ki so sposobni za hitrost do 100 km/h
ali sposobni za hitrost do 120 km/h, katerih skupna nakladna
masa ne sme presegati mejne obremenitve, napisane ob oznaki S;
2. praznih potniških vagonov (potniški in prtljažni vagoni
RIC).«.
Deveti odstavek se črta.
13. člen
Četrti odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Prazne vagonske potniške vlake je treba glede na
največjo dolžino obravnavati kot tovorne vlake z največjo dolžino v skladu z drugim odstavkom 36. člena tega pravilnika.«.
14. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(delavci in oprema pri preskusih zavor)
(1) Preskuse zavor opravljajo pregledni delavci.
(2) Pregledni delavec pri preskusu zavor vlečnih vozil je:
1. za lokomotive strojevodja sam;
2. za motornike in motorne garniture, ki so opremljene z
elektronsko‑računalniško diagnostiko preskusa zavor, strojevodja sam;
3. za motornike ali motorne garniture, ki niso opremljene
z elektronsko‑računalniško diagnostiko preskusa zavor, strojevodja sam ali strojevodja in pregledni delavec;
4. za motorna vozila za posebne namene voznik motornega vozila za posebne namene sam.
(3) Pregledni delavci pri preskusih zavor vagonskih vlakov
so:
1. za popolni in posamični preskus zavor vagonskih vlakov, delavec prevoznika, ki je strokovno usposobljen za eno
izmed delovnih mest:
a) preglednika vagonov,
b) vlakovodjo,
c) vodjo vlaka ali
d) strojevodjo;
2. popolni in posamični (B) preskus zavor vagonskih vlakov lahko opravi strojevodja tudi sam;
3. za delni preskus (C in/ali D) zavor vagonskih vlakov
poleg osebja, ki opravlja popolne preskuse zavor, še:
a) vodja premika;
b) pomočnik strojevodje;
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c) sprevodnik;
d) premikač.
(4) Preskusi zavor vagonskih vlakov se lahko opravljajo z
lokomotivami, motornimi vozili za posebne namene ali s stabilnimi kompresorskimi napravami.
(5) Preskuse zavor s stabilnimi kompresorskimi napravami morajo opravljati pregledniki vagonov.
(6) Pregledni delavec pri preskusu zavor premikalnega
sestava je delavec, ki vodi premik.«.
15. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen
(skupna določila o preskusih zavor vlečnih vozil)
(1) Pri popolnem preskusu zavor vlečnega vozila se preskusi delovanje vseh na njem vgrajenih zavor.
(2) Pri delnem preskusu zavor vlečnega vozila se preskusi
najmanj delovanje samodejne in neposredne zračne zavore, če
je vozilo s slednjo tudi opremljeno.
(3) Na vlečnih vozilih je treba opraviti popolni preskus
zavor ob prevzemu vozila, če je od zadnjega opravljanja popolnega zavornega preskusa preteklo več kot 24 ur.
(4) Delni preskus zavor vlečnih vozil je treba opraviti, če
od opravljenega popolnega preskusa zavor ni preteklo več kot
24 ur, vsakokrat pri:
1. prevzemu vozila na izhodni ali medpotni postaji, če pri
prevzemu ni prisoten strojevodja, ki predaja, in strojevodja, ki
prevzema vozilo;
2. menjavi upravljalnega mesta v drugi ali v isti upravljalni
kabini;
3. ponovni vključitvi razporednikov ali podstavnih vozičkov, ki so bili izključeni iz tehničnih ali uporabnostnih vzrokov;
4. spenjanju motornikov ali motornih garnitur (delni preskus zavor C in/ali D).
(5) Delovanje ročnih in pritrdilnih zavor vlečnih vozil se
preskuša pri njihovem zavarovanju pred samopremaknitvijo.«.
16. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedilo 1. in 2. točke
spremeni tako, da se glasi:
»1. zavaruje lokomotiva pred samopremaknitvijo;
2. pregledajo in ugotovijo:
a) morebitne mehanske poškodbe zavornih delov in sklopov, ki bi lahko vplivale na brezhibno delovanje zavor;
b) vključenost razporednikov;
c) odprtost izločilnih pip zavornih vodov podstavnih vozičkov;
d) lega menjala vrste zaviranja lokomotive;
e) odvrtost zavore;
f) netesna mesta zraka na zavornem sistemu;
g) debelina zavornjakov;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. prestavi ročico zaviralnika samodejne zračne zavore
v lego »nevtralno«, »izključeno« ali »izločeno«, kar je odvisno
od tipa zaviralnika, in v kateri se izgube zraka GZV zaradi
netesnosti ne dopolnjujejo, pri čemer padec zračnega tlaka ne
sme biti večji od 0,3 bara v 5 minutah;«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. ugotovi zaviranje in odviranje zavor na drugem upravljalnem mestu (v drugi ali v isti vozniški kabini);«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. po opravljenem zavornem preskusu samodejnih
zračnih zavor preskusi še delovanje drugih zavor, vgrajenih v
lokomotivo.«.
17. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»45. člen
(preskusi zavor motornikov in motornih garnitur)
(1) Pri popolnem preskusu zavor motornikov ali motornih
garnitur se po vključitvi enega od zaviralnikov samodejne zračne zavore in napolnitvi GZV z zračnim tlakom 5 barov:
1. zavaruje motornik ali motorna garnitura pred samopremaknitvijo;
2. pregledajo in ugotovijo:
a) morebitne mehanske poškodbe zavornih delov in sklopov, ki bi lahko vplivale na brezhibno delovanje zavor;
b) vključenost razporednikov;
c) odprtost izločilnih pip zavornih vodov podstavnih vozičkov;
d) lega menjala vrste zaviranja motornika ali motorne
garniture;
e) ali so odvrte zavore na vseh vozilih;
f) netesna mesta zraka na zavornem sistemu;
g) debelina zavornjakov;
h) stanje in lega zavornih magnetov;
i) lege indikatorjev kazal zavore (zavrto – odvrto);
j) tesnost GZV, pri čemer padec zračnega tlaka ne sme
biti večji od 0,5 bara v 5 minutah;
k) da so zavore zavrle;
l) da so zavore odvrle;
3. ugotovi zaviranje in odviranje zavor, ob uporabi zaviralnika na drugem upravljalnem mestu, samo z opazovanjem
manometrov GZV in zavornih valjev;
4. po opravljenem zavornem preskusu samodejnih zračnih zavor preskusi še delovanje drugih vgrajenih zavor v motorniku ali motorni garnituri.
(2) Popolne in delne preskuse zavor motornikov in motornih garnitur, ki so opremljene z elektronsko‑računalniško
diagnostiko preskusa zavor, opravi strojevodja s to napravo. V
kolikor z elektronsko‑računalniško diagnostiko ne preveri vseh
zahtev, ki so določene v prvem odstavku tega člena, mora strojevodja opravila iz zahtev, ki niso zajeta z diagnostiko, opraviti
osebno. Postopek popolnega preskusa ter pregleda na vozilu
samem določi prevoznik v Priročniku za strojevodjo.
18. člen
V petem odstavku 48. člena se doda nova 8. točka, ki
se glasi:
»8. po menjavi strojevodje, če nista pri menjavi prisotna
oba strojevodja in če od opravljenega preskusa zavor A ni
preteklo več kot 24 ur.«.
19. člen
V četrtem odstavku 49. člena se črta 1. točka.
V sedmem odstavku se številka »0,5« nadomesti s številko »0,4«.
V devetem odstavku se številka »0,9« nadomesti s številko »0,8«.
Štirinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ko strojevodja vlak odvre, mora sočasno zavreti lokomotivo z neposredno zračno zavoro. Vlaki, pri katerih se opravlja
popolni zavorni preskus s stabilno kompresorsko napravo,
morajo biti predhodno zavarovani proti samopremaknitvi.«.
Petnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(15) Po odvrtju zavore na sklepnem vagonu in morebitnem preskusu prehodnosti GZV priklopnika mora pregledni
delavec iti ob drugi strani vlaka proti lokomotivi in ugotavljati
odvrtje vseh zavor na vozilih v vlaku.«.
V prvem in drugem stavku sedemnajstega odstavka se
številka »5,5« nadomesti s številko »5,8«.
20. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(delni preskusi zavor motornih vlakov)
(1) Po združevanju dveh ali več motornih vlakov, pri
katerih je že bil opravljen popolni zavorni preskus v skladu z
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48. členom tega pravilnika, je treba opraviti samo priključni
preskus zavor C.
(2) Priključni preskus zavor C pri združevanju dveh ali več
motornih vlakov, ki so opremljeni z elektronsko‑računalniško
diagnostiko preskusa zavor, opravi strojevodja z uporabo te
naprave sam. Postopek delnih preskusov določi prevoznik v
Priročniku za strojevodjo.
(3) Delni preskus C in/ali D zavor pri sestavi motornih
vlakov, sestavljenih iz dveh ali več motornih vlakov, ki niso
opremljeni z elektronsko‑računalniško diagnostiko preskusa
zavor, opravlja strojevodja ali strojevodja in pregledni delavec.
Pregledni delavec ugotavlja zaviranje in odviranje vozila za
mestom spetja. Pregledni delavec je v tem primeru lahko:
a) preglednik vagonov,
b) pomočnik strojevodje,
c) vodja vlaka,
d) sprevodnik ali
e) strojevodja.
(4) Pri menjavi upravljalnega mesta in razpenjanju se
delni preskus zavor na motornikih in motornih garniturah opravi
v vozniški kabini, iz katere se bo upravljalo vozilo oziroma vlak,
samo z opazovanjem manometrov GZV in zavornih valjev.«.
21. člen
V drugem odstavku 55. člena se 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. ki so naloženi in bi morali zavirati v položaju »naloženo«, zavirajo pa samo v položaju »prazno«;«.
22. člen
Prvi in drugi odstavek 56. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Na poročilu o sestavi in zaviranju vlaka mora biti
potrjen uspešno opravljen preskus zavor vagonskega vlaka z
vpisom vrste preskusa, ure in minute opravljenega preskusa
in podpisom.
(2) Uspešno opravljen preskus zavor vagonskega vlaka
podpisuje:
1. pregledni delavec, ki je opravil zavorni preskus, ali
2. delavec, ki izstavlja poročilo o sestavi in zaviranju vlaka, po dokaznem obvestilu preglednega delavca, ki je zavorni
preskus opravil, da je zavorni preskus opravljen. Obvestilo
preglednega delavca mora vsebovati tudi številke vagonov:
a) z izključenimi zavorami;
b) z zavorami, ki samodejno odvrejo;
c) z R zavorami, ki ne delujejo v drugi stopnji zaviranja;
d) ki so naloženi in katerih zavore zavirajo samo v položaju »prazno«;
e) katerih Mg zavore ne delujejo, če bi se le‑te upoštevale
pri izračunu DZM vlaka.
Uspešno opravljen preskus zavor vagonskega vlaka podpisuje delavec, ki izstavlja poročilo o sestavi in zaviranju vlaka,
le, če je mesto izstavljanja tako oddaljeno od mesta opravljanja
zavornega preskusa, da bi podpisovanje preglednega delavca
povzročilo ovire v tehnološkem procesu. Ta način dela mora
biti predpisan v Poslovniku prevoznika in v Priročniku za strojevodjo. Prevoznik mora zagotoviti, da je možno nedvoumno
dokazati, da je pregledni delavec, ki je dokazno obvestil delavca, ki izstavlja poročilo o sestavi in zaviranju vlaka, opravil
zavorni preskus.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za motorne vlake, pri katerih je pregledni delavec
strojevodja sam, in lokomotivske vlake se poročilo o sestavi in
zaviranju vlaka ne izstavlja. Če strojevodja ugotovi, da motorni
ali lokomotivski vlak ni dovolj zavrt, mora o tem obvestiti prometnika ali progovnega prometnika in ga obvestiti, s kakšno
hitrostjo bo vlak lahko vozil.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Popolni preskus zračnih zavor motornega vlaka
potrjuje s podpisom in vpisom časa, ko je bil zavorni preskus
opravljen, delavec, ki je zavorni preskus opravil, na obrazcu,
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ki ga določi prevoznik. Delni preskus zračnih zavor motornega
vlaka, ki ga je opravil strojevodja sam, potrjuje s tem, ko prične
z vožnjo. Delni preskus zračnih zavor motornega vlaka, ki sta
ga opravila strojevodja in pregledni delavec, potrjuje pregledni
delavec, ki je zavorni preskus opravil, s podpisom na obrazcu,
ki ga določi prevoznik.«.
23. člen
V 57. členu se črta 1. točka.
24. člen
V drugem odstavku 58. člena se doda nova 5.a točka, ki
se glasi:
»5.a dvigniti tlak zraka v GZV na največ 5,8 bara;«.
25. člen
Četrti odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Določitev PZO za posamezni odsek:
1. če je proga v padcu, se določi PZO za odločilni padec
in največjo hitrost vlaka na tem odseku;
2. če je proga v vzponu, se določi PZO:
– za padec, katerega nagib je enak nagibu odločilnega
vzpona in za hitrost 20 km/h,
– za vodoravno progo (0 ‰) in največjo hitrost vlaka na
tem odseku;
3. če je proga vodoravna, se določi PZO za vodoravno
progo in največjo hitrost vlaka na tem odseku;
4. če je konfiguracija proge na odseku spremenljiva
(vzpon, padec in vodoravna), je treba upoštevati največji PZO,
ki se ugotovi z uporabo 1., 2. in 3. točke tega odstavka.«.
26. člen
V 67. členu se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če vlak nima dovolj dejanske zavrte mase in je vlaku
določena nižja hitrost od voznoredne hitrosti vsaj na enem delu
proge, mora biti o spremembi voznoredne hitrosti na delu proge
dokazno obveščen prometnik ali progovni prometnik.«.
27. člen
V tretjem odstavku 69. člena se na koncu doda novi stavek, ki se glasi:
»Če dejanske zavorne mase ročnih in pritrdilnih zavor ni
dovolj, da bi zagotovile PZO ročnih in pritrdilnih zavor, se za
primanjkljaj dejanske zavorne mase ročnih in pritrdilnih zavor
upošteva dejanska zavorna masa, ki se doseže s podložitvijo
največ štirih ročnih cokel.«.
28. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen
(preskus zavor po izredni zaustavitvi vlaka na progi)
Po speljavi vlaka z enojno zasedbo in brez vlakospremnega osebja, ki se je zaustavil na odprti progi zaradi:
1. prekinitve GZV (okvara zavorne cevi, razpetje zavornih
cevi ipd.),
2. okvare kompresorja zraka in padca zračnega tlaka v
zračnih posodah pod 5 barov,
3. izpada električne napetosti v voznem omrežju in pri
padcu zračnega tlaka v zračnih posodah pod 5 barov,
4. drugih okvar GZV,
se mora opraviti preskus samodejnih zračnih zavor tako, da
strojevodja takoj po speljavi vlaka izvede začetno stopnjo zaviranja. Pri hitrosti 20 km/h do 30 km/h ponovno preveri delovanje
zavor z izvedbo začetne stopnje zaviranja in glede na učinek
zaviranja nadaljuje z vožnjo do prve postaje s tako hitrostjo, da
se bo lahko zanesljivo ustavil pred signalom, ki prepoveduje
vožnjo, oziroma na predvidenem mestu na postaji. Na prvi
postaji je treba opraviti popolni zavorni preskus.«.
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29. člen
V šestem in sedmem odstavku 81. člena se številka »5,5«
nadomesti s številko »5,8«.
30. člen
Drugi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se v vlaku ne more dopolnjevati zrak v glavnem
zavornem vodu ali če je del vlaka brez lokomotive ostal na odprti progi, postaji ali službenem mestu, ga je treba zavarovati
pred samopremaknitvijo, glede na padec proge in predvideni
čas postanka, in sicer na naslednji način:
1. na progi s padcem do 2,5 ‰ in s predvidenim postankom do 60 minut se vlak ali del vlaka zavre s popolno
izpraznitvijo GZV;
2. na progi s padcem do 2,5 ‰ in s predvidenim postankom nad 60 minut in na progi s padcem nad 2,5‰ se, ne glede
na predvideni čas postanka, ob izpraznitvi GZV pritegne toliko
ročnih in pritrdilnih zavor, da je zagotovljen PZO ročnih in pritrdilnih zavor za zavarovanje vlakov pred samopremaknitvijo, kot
je predpisan v zadnjem stolpcu priloge 1 tega pravilnika. Pri tem
se po potrebni uporabijo tudi zavorne cokle s pogonskih vozil
in ročne zavore teh vozil. Zavorne cokle je treba enakomerno
porazdeliti po celi dolžini vlaka. Posamezno coklo je treba podložiti pod os vagona, ki nima ročne ali pritrdilne zavore.«.
31. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen
(ravnanje z zavorami pogonskih vozil po končani vožnji)
(1) Po končani vožnji vlakov morajo strojevodje opraviti
eno od naslednjih del:
1. primopredajo pogonskega vozila drugemu strojevodji,
pri čemer morajo slednjemu sporočiti stanje zavor in ga opozoriti na morebitne ugotovljene nepravilnosti;
2. odstaviti pogonsko vozilo na stojišče na postaji ali zapeljati pogonsko vozilo v organizacijsko enoto (vlečna enota,
depo ipd.).
(2) Po dostavi pogonskih vozil z brezhibnimi zavornimi
napravami na stojišče se mora:
1. izpustiti vodni in oljni kondenzat iz sklopov zavor, ki
imajo naprave za ročno izpuščanje teh kondenzatov in v zimskem obdobju doliti alkohol v rezervoarje za alkohol;
2. zavarovati vozilo pred samopremaknitvijo, pri čemer
je treba:
a) zavreti vozilo s samodejno in neposredno zračno zavoro;
b) zavreti vozilo z ročno ali pritrdilno zavoro ali
c) sprožiti pritrdilno zračnovzmetno zavoro.
(3) Če ročna, pritrdilna ali zračnovzmetna zavora ne deluje brezhibno, je treba zavarovati vozilo s podložitvijo ročne
cokle v smeri padca, če pa tir ni v nagibu, pa z obeh strani.«.
32. člen
V drugem odstavku 86. člena se v 1. točki dodata novi
podtočki c) in d), ki se glasita:
»c) ročne zavore;
d) pritrdilne zavore;«.
33. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»88. člen
(zaviranje pri premiku z uporabo zavor na stisnjen zrak)
(1) Najprimernejši način zaviranja pri premiku je zaviranje
s samodejnimi zračnimi zavorami vlečnih in vlečenih vozil ali z
neposrednimi zračnimi zavorami vlečnih vozil.
(2) Če je treba premikati vozila brez uporabe njihovih
zračnih zavor, se morajo te prej odvreti s sproženjem odviralnih
naprav, ročne in pritrdilne zavore pa odvreti.
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(3) Premikalne sestave z več kot 40 osmi je treba, razen
pri rinjenju na vrh drče zaradi spuščanja preko drče, zavirati s
samodejnimi zračnimi zavorami, katerih menjala vrste zaviranja
se prestavijo v lego za P‑zaviranje.
(4) Pri premiku na nagibih 20 ‰ ali več je treba, razen pri
rinjenju na vrh drče zaradi spuščanja preko drče, premikalni
sestav, ne glede na število osi, zavirati s samodejnimi zračnimi
zavorami, katerih menjala vrste zaviranja se prestavijo v lego
za P‑zaviranje.
(5) Pri premikalnih sestavih, ki se zavirajo s samodejnimi
zračnimi zavorami, je treba opraviti delni preskus zavor B.
(6) Dovoljeno število osi premikalnega sestava do 40 osi,
ki se lahko zavira z neposredno zračno zavoro premikalke, se
izračuna po naslednji enačbi:
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35. člen
Tretji odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vse zapisane oziroma registrirane podatke, ki se
beležijo na zapisovalnih medijih in se nanašajo na varnost
prometa, je treba pregledovati. Pregled registriranih podatkov
je treba opraviti tako pogosto, da je za vsakega strojevodja najmanj dvakrat letno v različnih obdobjih opravljena natančnejša
analiza voženj vlakov v izmeni. Vse zapisovalne medije je treba
arhivirati dve leti.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
36. člen
V 98. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Uporaba budnika mora biti omogočena v vsaki vozniški kabini oziroma na vsakem krmilnem mestu.«.
37. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:

pri čemer je:
– N(do) dovoljeno število osi, zaviranih z direktno zračno
zavoro;
– B zavorna masa lokomotive v legi P (t);
– MinZO potrebni zavorni odstotek na postajnih tirih iz
preglednice zavornih odstotkov v prilogi 1, za zavorno razdaljo
400 m;
– L masa lokomotive (t);
– 15 ton predvidena masa na os posameznega vagona.
(7) Enačba za izračun števila osi v prejšnjem odstavku
je določena na podlagi predvidene povprečne vagonske
mase 15 ton na os. Če se premika z vagoni, katerih masa
na os je večja od 15 t/os, se mora izračunano število osi
zmanjšati za 30 %.
(8) V navodilu o progi in v postajnem poslovnem redu
postaje mora biti navedeno dovoljeno število osi pri premiku,
zaviranih z neposredno zračno zavoro posameznih vrst lokomotiv, ki vozijo s hitrostjo 20 km/h, glede na največji nagib na
celotni postaji, delu postaje, posameznih tirnih skupinah ali
posameznih tirih, na katerih se bo premik izvajal.
(9) Če se premika premikalni sestav z večjim številom osi,
kot jih lahko zavira lokomotiva z neposredno zračno zavoro,
je potrebno, odvisno od lokalnih okoliščin, predvideti eno od
možnosti:
1. vključiti določeno število vagonov z avtomatičnimi zavorami in pri tem izvršiti zavorni preskus;
2. zasesti določeno število ročnih zavor.
(10) Pri premikalnem sestavu, ki je daljši, kot ga lahko
zavira sama lokomotiva, je treba za preseženo število osi
predvideti vključitev zračnih zavor ali zasesti ročne zavore po
naslednji tabeli:
Odločilni
nagib
(‰)

15

do 2,5
3,3
5
6
7
8
10
12
15
17
20

28
28
28
26
24
22
18
14
10
10
8

Pri dovoljeni hitrosti (km/h)
20
25
30
Po ena zavora na število osi
28
26
16
26
20
14
26
18
12
22
16
12
20
14
10
18
14
10
14
12
10
12
10
8
10
8
6
8
8
6
6
6
6

35
12
12
10
8
8
8
6
6
6
4
4

«.

34. člen
V devetem odstavku 90. člena se besedi »premikalnega
vodjo« nadomestita z besedama »vodjo premika«.

»102. člen
(delovanje avtostop naprave)
(1) Avtostop naprava mora biti:
1. električno napajana;
2. vključena v zavorni sistem in zavarovana pred nekontrolirano izključitvijo (zračna pipa za izključitev mora biti
plombirana).
(2) Uporaba avtostop naprave mora biti omogočena v
vsaki vozniški kabini oziroma na vsakem krmilnem mestu.
(3) Pri vključenem delovanju avtostop naprave mora biti
omogočena prekinitev vpliva delovanja progovnega dela avtostop naprave (tipka za vožnjo po nalogu).
(4) Avtostop naprave morajo samodejno ustaviti vlak, če
strojevodja ne upošteva signalnih znakov, ki zahtevajo omejitev
hitrosti, znižanje hitrosti zaradi ustavitve pri naslednjem signalu
ali ustavitev pri signalu, ki kaže signalni znak »Stoj«.
(5) Aktiviranje avtostop naprave mora biti raziskano in
ugotovljen vzrok aktiviranja.
(6) Avtostop naprava samodejno ustavi vlak s prisilnim
zaviranjem in sočasno izključitvijo vleke.
(7) Avtostop naprave se lahko uporabljajo tudi za krajevni
nadzor hitrosti in varovanje drugih kritičnih mest na progi.
(8) Ravnanja strojevodje z avtostop napravo morajo biti
predpisana v Priročniku za strojevodjo.«.
38. člen
V 111. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:
»(2) Vlečna vozila, razen parnih lokomotiv, ki obratujejo
na progah, opremljenih z napravami radijskih zvez, morajo
biti opremljena z napravami radijskih zvez. Pri opremljanju
vozil z napravami radijskih zvez je treba upoštevati predpise
o radijskih zvezah in ustrezne objave UIC. Ravnanja delavcev
z napravami radijskih zvez in ravnanja ob okvarah predpišeta
upravljavec in prevoznik v skladu z navodili proizvajalcev radijske opreme.
(3) Če se naprava za radijsko zvezo pokvari, mora strojevodja o okvari takoj, najkasneje pa na prvem telekomunikacijskem mestu, dokazno obvestiti progovnega prometnika
ali prometnika. Prometnik ali progovni prometnik, ki je sprejel
obvestilo, mora obvestiti prometnike vseh postaj, kjer bo vlak
s pokvarjeno napravo za radijsko zvezo vozil. Strojevodja sme
voziti vlak do končne postaje oziroma do delavnice, vendar ne
s hitrostjo, večjo od 100 km/h.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti, štirinajsti, petnajsti in
šestnajsti odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi,
deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti, štirinajsti, petnajsti,
šestnajsti, sedemnajsti in osemnajsti odstavek.
39. člen
Tretji odstavek 112. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Lokomotive za premik se lahko opremijo z radijskimi
napravami. Pri opremljanju vozil z napravami radijskih zvez je
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treba upoštevati predpise o radijskih zvezah in ustrezne objave
UIC. Ravnanja delavcev z napravami radijskih zvez in ravnanje ob okvarah predpišeta upravljavec in prevoznik v skladu z
navodili proizvajalcev radijske opreme.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(prehodna določba)
Pred začetkom uporabe tega pravilnika morajo biti izvršilni železniški delavci dokazno poučeni o njegovi vsebini.
41. člen
(prenehanje uporabe predpisov)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o vlečni in tehničnovagonski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 55/02), razen njegovega 34., 36. in 38. člena.
42. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
15. maja 2009.
Št. 007-22/2008/ZP39
Ljubljana, dne 9. aprila 2009
EVA 2008-2411-0081
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

1323.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dolžnostih uporabnikov
fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi sedmega odstavka 8. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dolžnostih uporabnikov
fitofarmacevtskih sredstev
1. člen
V Pravilniku o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/03 in 5/07) se šesta alinea
2. člena spremeni tako, da se glasi:
»– čebelam nevarna FFS so FFS, ki so zaradi svojih
lastnosti označena kot čebelam nevarna;«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »strupena« nadomesti z besedo »nevarna«.
V drugem in tretjem odstavku se beseda »strupenih«
nadomesti z besedo »nevarnih«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
3. člen
Za 7. členom se dodata 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
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»7.a člen
(dobra kmetijska praksa pri tretiranju semena s FFS)
(1) Seme se sme tretirati s FFS le v napravah za razkuževanje semenskega materiala, skladnih s pravilnikom, ki ureja
pridobitev certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev.
(2) Seme smejo v skladu s prejšnjim odstavkom tretirati
le fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev
v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena
poljščin in zelenjadnic«.
(3) Dodelano seme, ki je že tretirano z insekticidi, se ne
sme ponovno tretirati z istimi ali dodatnimi FFS.
7.b člen
(dobra kmetijska praksa pri rokovanju
in setvi tretiranega semena)
(1) Pri rokovanju s tretiranim semenom v vrečah je treba
ravnati na način, da se preprečijo mehanske poškodbe semena
in embalaže ter odpadanje obloge s tretiranega semena.
(2) Pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme
stresti prahu, ki je odpadel s tretiranega semena.
(3) Izpraznjene vreče in odpadli prah v vrečah je treba
odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.
(4) Neporabljeno tretirano seme je treba do naslednje
setve shraniti skupaj z etiketo v dobro zaprtih vrečah in ločeno
od ostalega netretiranega semena ali odstraniti v skladu s
predpisi, ki urejajo odpadke.
(5) Pred setvijo tretiranega semena je treba natančno prebrati opozorila in obvestila na etiketi o osebni zaščiti, varovanju
okolja in živali ter jih pri setvi dosledno upoštevati. Za setev je
treba uporabiti tehnično brezhibne naprave.
(6) Setev semena koruze, tretiranega s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, se sme izvajati s podtlačnimi
pnevmatskimi sejalnicami le, če so opremljene z napravo, ki
zmanjša odnašanje prašnih delcev v toku izstopajočega zraka
v okolico.
(7) Pri setvi semena, tretiranega s FFS, ki so označena
kot pticam nevarna, je treba:
– poskrbeti, da je posejano seme popolnoma prekrito z
zemljo;
– morebitno raztreseno seme takoj pobrati in odstraniti.«.
4. člen
V 8. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Evidenco iz prejšnjega odstavka mora voditi tudi
uporabnik, ki seje tretirano seme, pri čemer se v stolpcu 8
(opombe) vpiše količina tretiranega semena na parcelo.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-37/2009
Ljubljana, dne 2. aprila 2009
EVA 2009-2311-0012
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo
za stekleničenje podzemne vode za leto 2009

Na podlagi 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih
virov Pivovarna Union V‑3, V‑4, V‑6 in V‑8 za stekleničenje in
proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 36/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D‑1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 36/05 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Maks‑2/04 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 66/05
in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Zverovje Z‑2/03 za proizvodnjo pijač (Uradni list
RS, št. 66/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih
virov G‑9/78, G‑10/95, V‑3/66‑70 in K‑2a/86 za proizvodnjo
pijač (Uradni list RS, št. 68/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za
proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05),
– Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz
vodnega vira VČM‑1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list
RS, št. 46/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz
vodnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač (Uradni list
RS, št. 47/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Č‑1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač (Uradni list
RS, št. 47/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih
virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač (Uradni
list RS, št. 47/05 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode
iz vodnega vira ŽV‑1/02 za proizvodnjo pijač (Uradni list
RS, št. 47/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 93/05),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz izvira
Golobovec nad Podbrdom za stekleničenje in proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 119/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine
RgS‑2/88 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list
RS, št. 119/07) in
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine
KOV‑1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (89/08)
sprejme minister za okolje in prostor

SKLEP
o določitvi višine plačila za koncesijo
za stekleničenje podzemne vode za leto 2009
I.
Višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničenje
podzemne vode za leto 2009 znaša 1,85 eura.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01408-1/2009
Ljubljana, dne 17. marca 2009
EVA 2009-2511-0070
Karl Erjavec l. r.
Minister
za okolje in prostor

Stran
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Priloga_tabele

ACROBAT MZ WG

ACTARA 25 WG

ACTELLIC 50 EC

ACTIVUS 40 WG

AFALON

AGIL 100 EC

AGROSAN B - POLŽOMOR

AKTIV

AKTIV - R

ALIETTE FLASH

AMID THIN W

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

št.

Zap. Ime sredstva

Xi
Xi

38082015 fosetil-Al (80,00%)

38083090 alfanaftil acetamid (NAD)
(8,40%)

/

/

Xn

Xn

N, T

N, Xi

Xn

N

Xn

nevarnosti

Skupina

1/23

ISAGRO

BAYER CS

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

KOLLANT

AGAN CHEMICAL MAN.

AGAN CHEMICAL MAN.

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA

SYNGENTA

BASF SE

Proizvajalec

Številka

327-02-127/01
327-02-223/03
3433-409/07/2
3433-409/07/6
327-02-277/02
327-02-277/02/7
327-02-277/02/R
327-02-277/02/8
327-02-303/01
327-02-374/04/3
327-02-303/01/10
327-02-262/02
327-02-223/03

reg.
spr.
reg.
spr.
reg.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.

UNICHEM d. o. o.
BAYER d.o.o., Bayer
CropScience
KARSIA Dutovlje d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

327-02-406/04/12

3433-493/06/12

327-02-284/01
327-02-219/03

reg.
spr.
reg.

327-02-176/02/7
327-02-176/02/6
327-02-176/02/12

pod.
raz.
spr.

odločbe**
odločbe
reg.
327-02-256/00
spr.
327-02-217/03
spr.
327-02-250/01/7

Vrsta

pod.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

BASF SLOVENIJA
d. o. o., METROB d. o. o.

distributer

Zastopnik,

20.12.2002
24.07.2003

27.03.2003
26.11.2004
21.11.2005

28.01.2003
08.11.2007

28.01.2003
08.11.2007

04.07.2007
27.06.2008

16.03.2001
24.07.2003

13.4.2007

11.2.2008

08.03.2002
24.07.2003

17.09.2007
16.10.2007
27.06.2008

odločbe
20.02.2002
24.07.2003
04.04.2007

Datum izdaje

13.12.2011

21.5.2012

25.11.2012

25.11.2012

8.12.2010

26.1.2011

13.4.2017

11.2.2018

25.1.2012

17.9.2017

22.1.2012

Datum
prenehanja
veljavnosti

30 / 17. 4. 2009

38081090 kalijev oleat (0,150%)

38081090 kalijev oleat (4,90%)

38089090 metaldehid (5,00%)

38083011 propakvizafop (10,00%)

38083023 linuron (45,00%)

38083021 pendimetalin (40,00%)

38081040 pirimifos-metil (50,00%)

38081090 tiametoksam (25,00%)

38082060 dimetomorf (9,00%)
38082030 mankozeb (60,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

Fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za promet in uporabo v Republiki Sloveniji, so:

Št.

I.I.
Fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za promet in uporabo v Republiki Sloveniji, so:

4218 /

registriranih fitofarmacevtskih sredstev
v Republiki Sloveniji

SEZNAM
S E Z Nsredstev
AM
registriranih fitofarmacevtskih
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na podlagi 28. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
1325. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
prehrano
Stran

Uradni list Republike Slovenije

AMISTAR EXTRA

ANTRACOL

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL WG 70

APOLLO 50 SC

AQ - 10

ARAMO 50

ARCHER TOP 400 EC

ARION +

ARTEA PLUS

ASEF 3V1

ATTRIBUT 70 SG

AVISO DF

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

št.

Zap. Ime sredstva

N
Xi

38082080 cimoksanil (4,80%)
38082030 metiram (57,00%)

/

38083011 MCPA (0,490%)
38083011 mekoprop - P (0,280%)

28.2.2014

6.5.2012

3.3.2011

12.2.2011
8.3.2016

19.12.2010

08.03.2004
04.10.2007
27.06.2008
06.03.2009
03.06.2002
19.06.2003
04.10.2007
06.03.1998
25.07.2001
03.03.2008
17.04.2001
24.07.2003
17.03.2008
08.03.2006
27.06.2008
19.12.2000
09.08.2001
24.07.2003
07.05.2004
14.01.2008
27.06.2008

327-02-303/02/14
327-02-303/02/18
327-02-303/02/19
327-02-303/02/20
327-02-195/02
327-02-173/03
327-02-195/02/2
SFS 8045
327-02-252/01
3433-165/07/3
327-02-133/01
327-02-223/03
327-02-133/01/7
327-02-41/00/21
327-02-41/01/25
327-02-221/00
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-221/00/2
3433-467/07/2
3433-467/07/5

pod.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
zač.
reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

11.2.2011
BASF SLOVENIJA d. o. o.

27.3.2016

27.3.2006
22.02.2000
24.07.2003
11.02.2008
27.06.2008

327-02-5/04/12
327-02-43/00
327-02-217/03
327-02-559/05/6
327-02-559/05/7

reg.
reg.
spr.
zač.
spr.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

30 / 17. 4. 2009 /

2/23

BASF SE

BAYER CS

14.12.2011

28.01.2002
24.07.2003
04.02.2005
26.02.2008
327-02-272/00
327-02-226/03
327-02-272/00/7
3433-81/08/2
reg.
spr.
spr.
spr.
SILK d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.

14.5.2017

14.5.2007

327-02-584/05/10

reg.

SYNGENTA Agro doo

UNICHEM d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

8.12.2010

29.1.2010

16.03.1999
19.06.2003
07.02.2007
04.10.2007
29.01.2009

SFS 9040
327-02-173/03
327-02-43/04/2
327-02-43/04/3
327-02-43/04/4

reg.
spr.
zač.
spr.
zač.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

15.2.2016

Datum
prenehanja
Veljavnosti

15.2.2006

odločbe

Datum izdaje

327-02-164/04/9

odločbe

Številka

reg.

odločbe**

Vrsta

SYNGENTA Agro doo

Distributer

Zastopnik,

SYNGENTA

KOLLANT

SYNGENTA

BASF SE

LANCES LINK

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

38083013 propoksikarbazon (70,00%)

N, Xn

38082050 ciprokonazol (16,00%)
38082050 propikonazol (25,00%)

Xn

Xn

38082060 fenpropidin (27,50%)
38082050 propikonazol (12,50%)

38089090 metaldehid (5,00%)

N, Xn

/

38082080 izolat M-10 glive
Ampelomyces quisqualis (58,00%)

38083027 tepraloksidim (5,00%)

4

38081090 klofentezin (50,00%)

Xi

N, Xn

38082080 cimoksanil (6,00%)
38082030 propineb (70,00%)

38082030 propineb (70,00%)

4

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38082030 propineb (70,00%)

38082080 azoksistrobin (20,00%)
38082050 ciprokonazol (8,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

Uradni list Republike Slovenije
Stran

4219

AXIAL

AXORIS GRANULAT

AXORIS PALČKE

BAKRENI ANTRACOL

BANVEL 480 S

BASAGRAN 480

BASAGRAN DP-P

BASAGRAN TOP

BASAMID GRANULAT

BASTA-15

BAVISTIN-FL

BEETUP COMPACT SC

BELLIS

BETANAL EXPERT

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

št.

Zap. Ime sredstva

3

N, Xi
N, Xn

N

38082040 karbendazim (50,00%)

38083017 desmedifam (8,25%)
38083017 fenmedifam (8,25%)

38082080 boskalid (25,02%)
38082030 piraklostrobin (12,80%)

38083017 desmedifam (7,10%)
38083027 etofumesat (11,20%)
38083017 fenmedifam (9,10%)

4

38083027 glufosinat-amonijeva sol
(15,00%)

38083027 bentazon (20,00%)
38083011 MCPA (25,00%)

3

Xn

38083027 bentazon (33,30%)
38083011 diklorprop - P (23,30%)

38083027 dazomet (98,00%)

Xn
Xn

38083027 bentazon (48,00%)

/

Xn

38082010 baker (bak. oksiklorid)
(17,50%)
38082030 propineb (45,50%)

38083023 dikamba - sol (48,00%)

/

3/23

BAYER CS

BASF SE

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

BASF SLOVENIJA
d. o. o., METROB d. o. o.

PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

25.2.2009

25.2.2019

reg.

reg.nuj.

327-02-108/03/7

3433-421/07/3

22.4.2005

13.7.2007

22.4.2015

13.7.2010

20.2.2013

31.12.2009

21.03.1997
23.04.2004
28.06.2006
02.02.2007
SFS 7045
327-02-192/04/1
327-02-192/04/2
327-02-192/04/9
reg.
spr.
spr.
spr.+pod.

15.4.2003

30.9.2011

09.04.1996
01.04.2003
26.11.2004
03.03.2008
SFS 6064
327-02-71/03/4
327-02-374/04/3
327-02-450/05/4
reg.
spr.
spr.
zač.

327-02-292/02

11.1.2010

13.01.1998
26.07.2005
11.01.2008
18.03.2008
SFS 8005
327-02-331/05/3
327-02-331/05/7
327-02-331/05/9
reg.
spr.
zač.
spr.

reg.

11.1.2010

11.01.2000
24.07.2003
22.04.2004

327-02-246/99
327-02-217/03
327-02-246/99/2

18.8.2016

reg.
spr.
spr.

18.8.2006

15.2.2016

327-02-155/05/4

3433-430/06/11

15.2.2006

pod.

reg.

327-02-231/05/9

30 / 17. 4. 2009

UPL

BASF SE

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

CHEMTURA EUROPE
Ltd.

KANESHO SOIL
TREATMENT
SPRL/BVBA

BAYER CS

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

pod.

8.6.2011

08.08.2001
16.06.2003
24.07.2003
07.05.2004
04.10.2007

327-02-231/01
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-231/01/3
327-02-231/01/6

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

5.3.2019

5.3.2009

3433-14/08/4

5.3.2019

reg.

5.3.2009

COMPO GmbH&Co. KG,
METROB d. o. o.

3433-12/08/4

16.10.2010

Datum
prenehanja
Veljavnosti

reg.

16.10.2007

odločbe

Datum izdaje

COMPO GmbH&Co. KG,
METROB d. o. o.

3433-58/06/12

odločbe

Številka

reg.

odločbe**

Vrsta

SYNGENTA Agro doo

distributer

Zastopnik,

BASF SE

BASF SE

BASF SE

SYNGENTA

BAYER CS

COMPO GmbH&Co. KG

COMPO GmbH&Co. KG

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

38081090 tiametoksam (1,20%)

/

N, Xi

nevarnosti

Skupina

4220 /

38081090 tiametoksam (1,20%)

38083027 pinoksaden (5,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

Stran

Uradni list Republike Slovenije

/

Xi

Xi

38089090 poliizobutilen (100,00%)

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,00%)

BIOTOLL DERATIZACIJSKO
LEPILO

BOOM EFEKT

38082010 baker v obliki bakrovega
BORDOJSKA BROZGA CAFFARO
sulfata (20,00%)

BORDOJSKA BROZGASCARMAGNAN

BOXER

BRAVO 500 SC

BREAK THRU S 240

BROMOTRIL 225 EC

BULLDOCK EC 25

BUMPER 25 EC

BUTISAN - S

CALLISTO 480 SC

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

N, Xn

38083027 bromoksinil oktanoat
(32,75%)

38083027 mezotrion (48,00%)

38083027 metazaklor (50,00%)

N

4

N

SYNGENTA Agro doo

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

CLAREX GOLOB&Co.

KMETIJSKA ZADRUGA
KRKA z. o. o.

PINUS d. d.

UNICHEM d. o. o.

BIOTEH d. o. o., Ljubljana

UNICHEM d. o. o.

ROMMB Brigita Mohorko
s.p.

Distributer

Zastopnik,

327-02-397/04/8

30.3.2007

13.01.1998
04.07.2007
27.11.2007
28.11.2007
SFS 8004
3433-405/07/3
3433-469/06/4
3433-405/07/7
reg.
raz.
zač.
raz.
pod.

3.4.2008

21.9.2006

11.2.2008

327-02-235/02/12

327-02-158/03/8

327-02-237/02/7

18.8.2006

28.10.2003
27.05.2008

29.5.2007

pod.

pod.

pod.

327-02-362/05/5

327-02-270/02/4
327-02-167/03/3

reg.
zač.
reg.

327-02-473/05/12

reg.

327-02-21/00
327-02-224/03
327-02-21/00/2

reg.
spr.
spr.

30.3.2017

27.11.2010

3.4.2018

21.9.2016

11.2.2018

18.8.2016

27.5.2010

29.5.2017

14.11.2010

21.6.2010

21.06.2000
17.05.2002
24.07.2003
16.03.2004
327-02-53/00
327-02-40/02
327-02-225/03
327-02-53/00/2

reg.
spr.
spr.
spr.

14.11.2000
24.07.2003
16.03.2004

19.1.2017

19.1.2007

22.11.2010

23.10.2010

4.6.2014

12.2.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

327-02-248/03/17

22.11.2000

04.04.2001
24.07.2003

01.06.2004
08.11.2007

12.03.2001
17.12.2001
24.07.2003
06.02.2004
16.05.2006

odločbe

Datum izdaje

pod.

327-02-237/00

327-02-220/00
327-02-218/03

reg.
spr.
reg.

327-02-359/01/14
327-02-359/01/22

327-02-47/01
327-02-391/01
327-02-227/03
327-02-74/04/2
3433-352/06/2

odločbe

Številka

pod.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

odločbe**

Vrsta

30 / 17. 4. 2009 /

4/23

SYNGENTA

BASF SE

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

Goldschmidt, Nemčija

SYNGENTA

SYNGENTA

SCARMAGNAN

ISAGRO

PINUS d. d.

UNICHEM d. o. o.

COPYR

COPYR,
UNICHEM d. o. o.

OXON, VETERINA

Proizvajalec

Št.

38082050 propikonazol (25,00%)

N, Xn

N, Xn

38089090 polieter-polimetilsiloksankopolimer (100,00%)

38081010 beta-ciflutrin (2,50%)

N, Xn

N, Xn

/

38082080 klorotalonil (51,50%)

38083017 prosulfokarb (80,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
sulfata (20,00%)

/

38081010 piretrin (0,0750%)

BIOTIP Ubij me nežno

41

/

38081010 piretrin (0,0750%)

BIO PLANTELLA FLORA
KENYATOX VERDE

40

Xi

38083027 kloridazon (65,00%)

nevarnosti

Skupina

BETTER 65 WG

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

39

št.

Zap. Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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38081090 acetamiprid (4,00%)

38081090 acetamiprid (4,00%)

38081090 acetamiprid (0,500%)

38081090 acetamiprid (0,0005%)

38081090 acetamiprid (0,0005%)

CARAKOL

CASPER

CELAFLOR CAREO GRANULAT

CELAFLOR CAREO
KOMBINIRANE PALČKE

CELAFLOR CAREO
KONCENTRAT

CELAFLOR CAREO RAZPRŠILO
PROTI ŠKODLJIVCEM

CELAFLOR CAREO SPRAY
PROTI ŠKODLJIVCEM

CENTIUM 36 CS

CHAMP FORMULA 2 FLO

CHAMPION 50 WP

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

N

38083023 dikamba (50,00%)
38083023 prosulfuron (5,00%)

Xi
Xn
N, Xn

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (24,40%)

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (50,00%)

SILK d.o.o.

SILK d.o.o.

SILK d.o.o.

SILK d.o.o.
KARSIA Dutovlje d. o. o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.
Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.
Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.
Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.
FMC Chemical sprl,
Belgija

5/23

NUFARM

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SILK d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.

NUFARM

SYNGENTA Agro doo

BIOTEH d. o. o., Ljubljana

METROB d. o. o.

BASF SLOVENIJA
d. o. o., METROB d. o. o.

SYNGENTA

KOLLANT

Andermatt Biocontrol

BASF SE

reg.
spr.
pod.
spr.
raz.
raz.

reg.nuj.

reg.

reg.

reg.

reg.

reg.

reg.

327-02-281/01
327-02-223/03
327-02-25/00
327-02-25/00/2
327-02-397/05/6
327-02-397/05/7

3433-422/07/2

3433-434/06/5

3433-435/06/3

3433-442/06/3

3433-406/06/7

3433-407/06/3

3433-419/06/6

327-02-53/01/10
327-02-53/01/13
327-02-53/01/15

pod.
spr.
spr.

10.01.2002
24.07.2003
27.02.2003
16.03.2004
30.01.2006
30.01.2006

12.7.2007

13.4.2007

13.4.2007

13.4.2007

4.12.2006

4.12.2006

21.9.2007

08.12.2005
26.03.2007
27.06.2008

odločbe
12.03.2007
17.12.2007
30.04.2008
07.10.2008
06.02.2009
18.03.2009
21.05.1999
24.07.2003
22.04.2004
17.09.2004
05.06.2007
24.10.2003
21.03.2008

odločbe
327-02-43/02/21
3433-469/07/3
327-02-43/02/27
327-02-43/02/28
3433-469/07/8
327-02-43/02/33
SFS 9076
327-02-217/03
327-02-204/04/1
327-02-352/02/9
327-02-352/02/14
327-02-343/02/4
327-02-343/02/6

Datum izdaje

pod.
reg.nuj.
reg.nuj.
spr.
reg.nuj.
spr.
reg.
spr.
spr.
reg.
zač.
reg.
zač.

Številka

odločbe**

Vrsta

23.12.2012

6.6.2011

12.7.2010

13.4.2017

13.4.2017

13.4.2017

4.12.2016

4.12.2016

21.9.2017

8.12.2010

21.3.2011

5.6.2009

21.5.2009

12.3.2017

Datum
prenehanja
veljavnosti

30 / 17. 4. 2009

38083027 klomazon (36,00%)

/

/

/

/

/

Xn

38089090 metaldehid (5,00%)

/

38081090 granulozni virus
Adoxophyes orana (1,000%)

CAPEX

57

N, Xn

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

distributer

Zastopnik,

Št.

BASF SE

BAYER CS

Proizvajalec

4222 /

38082080 boskalid (50,00%)

CANTUS

56

Xn

38083027 bentazon (32,00%)
38083023 dikamba (9,00%)

CAMBIO

55

Xn

nevarnosti

Skupina

38081090 tiakloprid (48,00%)

CALYPSO SC 480

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

54

št.

Zap. Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

CHESS 50 WG

CHORUS 75 WG

CLARINET

COLLIS

CONFIDOR 200 SL

CORBEL

COSAN

COUGAR

CRYSTAL

CUPRABLAU-Z

CUPRABLAU-Z ULTRA

CURZATE M

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

št.

Zap. Ime sredstva

Xn

Xi

38082080 cimoksanil (4,00%)
38082030 mankozeb (40,00%)

N, Xn

38082010 baker v obliki bak.
hidroksida (35,00%)
38082015 cink (2,00%)

38082010 baker v obliki bak.hidroksida
(35,00%)
38082015 cink (2,00%)

Xi

Xn

38083015 diflufenikan (10,00%)
38083023 izoproturon (50,00%)

38082080 kvinoksifen (25,00%)

/

4

38082015 žveplo (80,00%)

38082060 fenpropimorf (75,00%)

N

N, Xn

38082080 krezoksim - metil (10,00%)
38082080 boskalid (20,00%)

38081090 imidakloprid (20,00%)

N, Xn

N

Xn

nevarnosti

Skupina

38082050 flukvinkonazol (5,00%)
38082080 pirimetanil (15,00%)

38082080 ciprodinil (75,00%)

38081090 pimetrozin (50,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

SFS 8051
327-02-71/03/5
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-321/04/5
327-02-215/99
327-02-223/03

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.

5.6.2011

26.5.2011

03.07.2001
16.03.2004
28.05.1998
26.03.2003
24.07.2003
07.05.2004
04.11.2005
26.05.2008
30.06.2008
SFS 8082
327-02-70/03/6
327-02-231/03
327-02-220/04/1
327-01-369/05/2
327-02-220/04/4
327-01-369/05/6
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.

11.2.2011

31.1.2010

3.3.2011

21.12.2016

327-02-278/00
327-02-278/00/3

01.10.2004
11.02.2008

15.02.2002
24.07.2003

19.03.1998
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
03.03.2008

21.12.2006

11.1.2010

15.2.2016

5.6.2009

23.12.2012

14.1.2013

31.10.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.
spr.

spr.+pod. 327-02-357/02/5
zač.
327-02-357/02/16

327-02-245/03/4

13.01.1998
10.01.2008

15.02.2006
17.03.2009

01.12.2004
05.06.2007

26.02.2003
11.01.2005
09.05.2008

18.2.2003

06.06.2003
07.05.2004

odločbe

Datum izdaje

30 / 17. 4. 2009 /

6/23

PINUS d. d.

CINKARNA Celje d.d.

CINKARNA Celje d.d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

PINUS d. d.

reg.

SFS 8008
3433-411/07/2

reg.
zač.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

327-02-329/04/8
327-02-329/04/14

pod.
spr.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

327-02-351/02/13
327-02-351/02/19

327-02-206/02
327-02-206/02/4
327-02-206/02/6

pod.
spr.
spr.
reg.
zač.

327-02-136/02

327-02-336/02
327-02-336/02/2

odločbe

Številka

pod.

reg.
spr.

odločbe**

Vrsta

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

Distributer

Zastopnik,

Št.

DU PONT

CINKARNA Celje d.d.

CINKARNA Celje d.d.

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

AGROSTULLN GmbH

BASF SE

BAYER CS

BASF SE

BASF SE

SYNGENTA

SYNGENTA

Proizvajalec

Uradni list Republike Slovenije
Stran

4223

CURZATE R

CYCOCEL 460

DASH HC

DECIS 2,5 EC

DEGESCH PLOŠČE in TRAKOVI

DELAN 700 WG

DELFIN WG

DEMITAN

DEVRINOL 45 FL

DICOTEX

DIRAGER

DITHANE DG Neotec

DITHANE M-45

DITHANE S-60

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

št.

Zap. Ime sredstva

38082030 mankozeb (60,00%)

38082030 mankozeb (80,00%)

Xi

Xi

Xi

7/23

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

L. Gobbi S.r.l.

AGRIPHAR S.A.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

PINUS d. d.

PINUS d. d.

Gowan Comercio
International e Servicos
UPL

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

DDD d. o. o.

17.4.2007
23.07.1999
24.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
27.12.2007
20.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
20.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
18.05.2004
16.07.2008

3433-211/07/2
SFS 9113
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-223/03
3433-60/07/3
327-02-162/01
327-02-162/01/1
327-02-223/03
327-02-169/01
327-02-169/01/1
327-02-223/03
327-02-169/01/3
327-02-169/01/5

21.5.2008

15.03.2000
28.05.2008
29.12.2008

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

3433-426/06/9

327-02-80/00
327-02-80/00/16
327-02-80/00/18

reg.nuj.

reg.

reg.
zač.
pren.

18.7.2011

18.7.2011

30.6.2010

30.8.2010

21.5.2018

7.5.2009

17.12.2012

20.02.2003
04.04.2005
18.03.2009
spr.+pod. 327-02-27/02
327-02-27/02/10
spr.
327-02-27/02/15
spr.

20.6.2016

26.6.2016

31.1.2018

6.11.2018

30.4.2014

20.6.2006

26.6.2006

31.1.2008

6.11.2008

24.03.1999
20.03.2009

327-02-356/04/13

327-02-288/01/16

327-02-352/01/18

3433-62/08/4

SFS 9049
327-02-263/04/5

reg.
zač.

reg.

reg.

pod.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

AGRISENSE-BCS

BASF SE

DETIA-DEGESCH

BAYER CS

reg.

22.2.2010

22.02.2000
24.07.2003
07.05.2004

327-02-36/00
327-02-217/03
327-02-36/00/2

reg.
spr.
spr.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

19.6.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

21.03.2003
24.07.2003
01.03.2004
04.11.2005
19.06.2008

odločbe

Datum izdaje

327-02-116/99
327-02-231/03
327-02-127/04/2
327-01-369/05/2
327-02-127/04/4

odločbe

Številka

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.

odločbe**

Vrsta

30 / 17. 4. 2009

38082030 mankozeb (75,00%)

/

/

38083011 2,4-D (7,29%)
38083023 dikamba (2,35%)
38083011 MCPA (7,45%)
38083011 mekoprop - P (4,42%)

38089090 NAA (3,70%)

4

N, Xn

/

N, Xn

F, N, T+

N, Xn

38083015 napropamid (45,00%)

38081090 fenazakvin (20,00%)

38081090 Bacillus Thuringhiensis var.
Kurstaki (6,40%)

38082080 ditianon (70,00%)

38081090 magnezijev fosfid (62,00%)

38081010 deltametrin (2,50%)

BASF SE

BASF SE

PINUS d. d.

Distributer

Zastopnik,

Št.

Xn

/

38083090 holinklorid (32,00%)
38083090 klormekvat klorid (46,00%)

DU PONT

Proizvajalec

4224 /

38089090 metil oleat (34,50%)

Xn

nevarnosti

Skupina

38082010 baker (bakrov oksiklorid)
(40,00%)
38082080 cimoksanil (4,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

Stran

Uradni list Republike Slovenije

DIVIDEND 030 FS

DOMARK 100 EC

DOMINATOR ULTRA 360 SL

DUAL GOLD 960 EC

DUETT

DUPLOSAN KV

ECODIAN CF

ECODIAN CM

ELECTIS 75 WG

EMINENT 125 EW

ENVIDOR SC 240

EQUATION PRO

EQUIP

ESTERON

ETALFIX-PRO

EXTRAVON

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

št.

Zap. Ime sredstva

/

38089090 Z8-dodecil acetat (93,00%)
38089090 E8-dodecil acetat (6,00%)
38089090 Z8-dodecenol (1,000%)

Xn
N, Xi

38089090 etoksilirani oktilfenol
(100,00%)

N, Xn

38089090 polieter-polimetilsiloksankopolimer (80,00%)

38083011 2,4-D 2-EHE (90,50%)

N, Xn

N, Xn

38082080 cimoksanil (30,00%)
38082080 famoksadon (22,50%)

odločbe

Številka

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

pod.

reg.

reg.

pod.

327-02-324/04/5

3433-368/07/4

3433-402/07/8

327-02-290/04/17

14.1.2013

23.04.2003
02.11.2004
04.11.2005
30.06.2008
327-02-32/00
327-02-32/00/8
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6
spr.+pod.
spr.
spr.
spr.
PINUS d. d.

21.3.2011

22.04.2005
21.03.2008

327-02-4/04/9
327-02-4/04/18

reg.
zač.

18.8.2006

28.11.2007

20.3.2009

15.2.2006

18.8.2016

28.11.2017

20.3.2019

15.2.2016

9.10.2010

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

09.10.2000
24.07.2003

327-02-26/00
327-02-223/03

22.4.2015

30.8.2010

30.10.2010

reg.
spr.

22.4.2005

16.4.2007

2.7.2007

7.3.2018

KARSIA Dutovlje d. o. o.

3433-146/07/3

3433-408/07/3

7.3.2008

327-02-304/03/8

reg.nuj.

reg.nuj.

327-02-350/02/17

31.12.2009

15.01.2001
24.07.2003
23.04.2004
16.01.2007

327-02-266/00
327-02-217/03
327-02-266/00/3
327-02-266/00/8

reg.
spr.
spr.
spr.
pod.

15.3.2011

19.1.2017

30.1.2018

15.3.2006

19.1.2007

30.01.2008
13.06.2008

20.1.2013

Datum
prenehanja
veljavnosti

327-02-200/01/6

327-02-261/03/17

3433-377/06/8
3433-377/06/12

26.03.2003
16.06.2008

odločbe

Datum izdaje

pod.

pod.

reg.
spr.

spr.+pod. 327-02-121/02
spr.
327-02-121/02/4

odločbe**

Vrsta

reg.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

CINKARNA Celje d.d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

Distributer

Zastopnik,

30 / 17. 4. 2009 /

8/23

SYNGENTA

Goldschmidt, Nemčija

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

DU PONT

BAYER CS

ISAGRO

DOW AGROSCIENCES

ISAGRO

ISAGRO

NUFARM

BASF SE

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

ISAGRO

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

38083023 foramsulfuron (2,25%)

Xn

/

38081020 spirodiklofen (24,00%)

38082050 tetrakonazol (12,50%)

N, Xn

/

38089090 Z8-dodecil acetat (10,10%)
38089090 E8-dodecil acetat (10,10%)

38082030 mankozeb (66,70%)
38082080 zoksamid (8,30%)

Xn

Xn

38082050 epoksikonazol (12,50%)
38082040 karbendazim (12,50%)

38083011 mekoprop - P (60,00%)

N, Xi

/

N, Xn

N

nevarnosti

Skupina

38083015 S-metolaklor (96,00%)

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,60%)

38082050 tetrakonazol (10,00%)

38082050 difenokonazol (3,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

Uradni list Republike Slovenije
Stran

4225

FALCON EC 460

FANTIC F WG

FASTAC 10 % SC

FERRAMOL

FINALSAN

FINALSAN AF

FLORA VERDE

FOCUS ULTRA

FOLICUR EW 250

FOLPAN 80 WDG

FONGANIL GOLD

FORCE 1,5 G

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

38081010 teflutrin (0,150%)

38082080 metalaksil-M (49,49%)
N, Xn

Xn

Xn

4

3

N

9/23

SYNGENTA

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BASF SE

COPYR

NEUDORFF

NEUDORFF

NEUDORFF

BASF SE

ISAGRO

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

3433-516/06/2
3433-19/06/6
3433-19/06/11

reg.
spr.

04.06.2007
21.04.2008

6.6.2007

4.6.2017

6.6.2017

19.4.2010

19.04.2000
24.07.2003
05.07.2006
09.01.2007
327-02-233/99
327-02-223/03
327-02-223/03/7
327-02-223/03/11
reg.
spr.
spr.
spr.
reg.

28.2.2014

10.02.1997
16.06.2003
30.10.2008

SFS 7021
327-02-173/03
327-02-46/04/5

reg.
spr.
zač.
BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

31.12.2010

21.03.1997
14.07.2008
15.12.2008
SFS 7044
3433-45/07/4
3433-45/07/5
reg.
spr.
zač.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

22.5.2016
13.7.2017

22.05.2006
26.03.2007
03.10.2008

22.5.2016

6.11.2018

13.7.2007

327-02-332/04/13
327-02-332/04/17
327-02-332/04/18

reg.
spr.
spr.

22.05.2006
26.03.2007

6.11.2008

327-02-445/05/12

327-02-334/04/12
327-02-334/04/13

reg.
spr.

3433-86/08/6

reg.

UNICHEM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

pod.

29.1.2011

13.11.2000
07.05.2004
02.11.2006
29.01.2009

327-02-257/00
327-02-257/00/3
327-02-523/05/5
327-02-523/05/11

reg.
spr.
zač.
zač.

BASF SLOVENIJA d. o.
o., CINKARNA Celje d.d.

AGROPROM d. o. o.

21.9.2010

21.9.2007

28.7.2009

3433-189/06/11

28.07.1999
16.06.2003
24.07.2003
10.06.2004
08.03.2006
18.03.2009

SFS 9115
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-236/04/1
327-02-236/04/3
327-02-236/04/11

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.

odločbe

Datum izdaje

odločbe

Številka

odločbe**

Vrsta

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

Distributer

Zastopnik,

30 / 17. 4. 2009

38082080 folpet (80,00%)

38082050 tebukonazol (25,00%)

38083027 cikloksidim (10,00%)

38081010 piretrin (1,82%)

/

Xi

38083027 pelargonska kislina
(18,67%)

38083027 pelargonska kislina (3,30%)

/

38089090 železov (III) fosfat (1,000%)

3

N, Xn

38082080 folpet (48,00%)
38082080 benalaksil-M (3,75%)

BAYER CS

Proizvajalec

Št.

38081010 alfa-cipermetrin (10,00%)

Xn

nevarnosti

Skupina

38082080 spiroksamin (25,00%)
38082050 tebukonazol (16,70%)
38082050 triadimenol (4,30%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

4226 /

110

št.

Zap. Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

GOLTIX WG 90

GRANSTAR 75 WG

GRODYL

HARMONY 75 WG

HERBAFLEX

132

133

134

135

136

N, Xi
N, Xn

38083023 tifensulfuron-metil (75,00%)

38083023 izoproturon (50,00%)
38083015 beflubutamid (8,50%)

/

N

Xn

Xn

327-02-5/00/15
327-01-369/05/6

pod.
spr.
AGRORUŠE d. o. o.

STÄHLER
INTERNATIONAL GMBH
& Co. KG, Nemčija

21.01.2005
27.12.2007

24.04.2006
30.06.2008

31.5.2009

24.4.2016

30 / 17. 4. 2009 /

10/23

PINUS d. d.

327-02-287/03/9
327-02-287/03/18

15.6.2009

05.04.2000
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
327-02-33/00
327-02-71/03/4
327-02-212/03
327-02-374/04/3
reg.
spr.
spr.
spr.
BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

reg.
zač.

24.4.2016

24.04.2006
30.06.2008

327-02-3/00/7
327-01-369/05/6

pod.
spr.

2.6.2009

14.1.2012

PINUS d. d.

02.06.1999
30.05.2003

23.01.2002
24.07.2003
SFS 9093
327-02-159/03/2

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

reg.
spr.

26.7.2009

16.5.2016

327-02-6/01
327-02-223/03

20.6.2008

16.5.2006

reg.
spr.

327-02-361/04/5

16.5.2016

3433-420/07/5

pod.

16.5.2006

reg.nuj.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SEMENARNA
LJUBLJANA d. d.

SEMENARNA
LJUBLJANA d. d.

327-02-362/04/10

27.5.2011

13.11.2001
24.07.2003
30.08.2007
27.05.2008
327-02-233/01
327-02-219/03
327-02-233/01/7
327-02-233/01/9

reg.
spr.
spr.
zač.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

pod.

6.12.2010

06.12.2000
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004

SYNGENTA Agro doo

31.3.2014

31.3.2009

327-02-295/00
327-02-71/03/3
327-02-212/03
327-02-374/04/3

21.3.2011

15.2.2011

3433-451/07/9

31.03.1998
26.03.2007
21.03.2008

15.2.2006

9.5.2009

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.
spr.
spr.
spr.

SFS 8055
327-02-306/03/2
327-02-306/03/5

17.04.2002
24.07.2003
09.05.2007

odločbe

Datum izdaje

reg.

327-02-61/02/12

reg.
spr.
zač.

327-02-160/01
327-02-217/03
327-02-160/01/4

odločbe

Številka

pod.

reg.
spr.
zač.

odločbe**

Vrsta

KARSIA Dutovlje d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

Distributer

Zastopnik,

DU PONT

BAYER CS

DU PONT

AGAN CHEMICAL MAN.

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

ISAGRO

ISAGRO

SYNGENTA

BAYER CS

MAKHTESHIM-AGAN

NUFARM

BASF SE

BASF SE

Proizvajalec

Št.

38083023 amidosulfuron (75,00%)

38083023 tribenuron-metil (75,00%)

38083013 metamitron (90,00%)

38083027 oksifluorfen (24,00%)

GOAL

131

N

38081090 spinosad (spinosin
A+spinosin D) (0,0240%)

GF-120-vaba z naturalitetnim
insekticidom

130

129

N, Xn

GALBEN C

128

Xn

38082080 benalaksil (8,00%)
38082030 mankozeb (65,00%)

FUSILADE FORTE

127

38083027 fenoksaprop-p-etil (6,90%)

N, Xi

GALBEN M

FURORE SUPER 75 EW

126

38083027 metazaklor (52,63%)

4

N, Xn

FUEGO

125

38081090 parafinsko olje (98,00%)

N, Xn

38082010 baker (bakrov oksiklorid)
(58,00%)
38082080 benalaksil (4,00%)

FRUTAPON

124

38083015 dimetenamid-P (72,00%)

Xn

nevarnosti

Skupina

Xn

FRONTIER X2

123

38082060 dimetomorf (11,30%)
38082080 folpet (60,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

38083011 fluazifop-p-butil (15,00%)

FORUM STAR

122

št.

Zap. Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

4227

HERBOCID

HUSSAR OD

IMPACT

INDAR 5 EW

INFINITO

KABUKI

KALINOSUL 80 WG

KARATE ZEON 5 CS

KARATHANE (R) EC

KARATHANE GOLD 350 EC

KEMAKOL

KENYATOX VERDE

KERB 50-W

KOCIDE 2000

KOCIDE DF

KOHINOR SL 200

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

št.

Zap. Ime sredstva

N, Xn

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (61,09%)

N

N, Xn

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (61,09%)

11/23

MAKHTESHIM-AGAN

DU PONT

DU PONT

DOW AGROSCIENCES

COPYR

AGRORUŠE d. o. o.

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

AGROSTULLN GmbH

NIHON NOHYAKU

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES

KARSIA Dutovlje d. o. o.

PINUS d. d.

PINUS d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

327-02-405/05/3

6.4.2006

10.06.2003
06.02.2004
10.11.2004
04.11.2005
30.06.2008

327-02-370/02
327-02-74/04/2
327-02-370/02/6
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6
pod.
spr.
spr.
spr.
spr.
reg.

2.9.2008

3433-372/06/6

19.4.2006
reg.

327-02-37/04/12

6.4.2016

31.3.2013

31.3.2013

19.4.2011

13.11.2010

13.11.2000
24.07.2003
26.03.2007
22.06.2007
08.11.2007
327-02-181/00
327-02-232/03
327-02-181/00/4
3433-407/07/3
327-02-181/00/6
reg.
spr.
spr.
reg.nuj.
spr.
pod.

10.5.2014

11.5.2004

20.3.2012
327-02-189/03/11

20.3.2009
pod.

3433-414/07/6

31.12.2009

28.09.1998
24.07.2001
03.10.2001
02.02.2007
SFS 8137
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-34/04/3
reg.
spr.
spr.
spr.+pod.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

reg.

30.3.2017

30.03.2007
09.07.2007

327-02-315/02/36
327-02-187/04/9

18.8.2016

pod.
raz.

SYNGENTA Agro doo

18.8.2006

27.2.2011

327-02-471/05/8

27.2.2009

15.10.2010

reg.

3433-59/09/2

16.10.2007

17.12.2012

reg.nuj.

3433-423/06/8

27.2.2003

KARSIA Dutovlje d. o. o.

reg.

327-02-241/02

21.3.2011

06.05.1998
28.10.2003
21.11.2005
21.03.2008

SFS 8076
327-02-283/03/2
327-02-283/03/5
327-02-283/03/9

reg.
spr.
spr.
zač.
pod.

9.2.2017

19.10.2016

Datum
prenehanja
Veljavnosti

9.2.2007

19.10.2006

odločbe

Datum izdaje

327-02-475/05/8

327-02-106/05/11

odločbe

Številka

reg.

pod.

odločbe**

Vrsta

ROMMB Brigita Mohorko
s.p.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

KARSIA Dutovlje d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

PINUS d. d.

Distributer

Zastopnik,

30 / 17. 4. 2009

38081090 imidakloprid (20,00%)

N, Xn

Xn

Xi

N, Xn

3

N, Xn

/

38083015 propizamid (50,00%)

38081010 piretrin (16,00%)

38089090 kremenčev pesek (32,00%)

38082080 meptildinokap (35,00%)

38082080 dinokap (35,00%)

38081010 lambda-cihalotrin (5,00%)

38082015 žveplo (80,00%)

N, Xn

N, Xi

38082080 fluopikolid (6,25%)
38082080 propamokarb hidroklorid
(67,93%)

38083027 piraflufen-etil (2,65%)

N, Xn

38082050 fenbukonazol (5,00%)

CHEMINOVA

BAYER CS

NUFARM

Proizvajalec

Št.

3

N, Xn

Xi

nevarnosti

Skupina

4228 /

38082050 flutriafol (12,50%)

38083023 jodosulfuron-metil natrij
(10,00%)

38083011 2,4-D DMA (55,90%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

Stran

Uradni list Republike Slovenije

KORIT 420 FS

KUMULUS DF

KUPRO 190 SC

LAMARDOR FS 400

LASER

LINTUR 70 WG

LOGRAN 20 WG

LONTREL 100

LUMAX

MADEX

MAGTOXIN PELETE in TABLETE

MAISTER OD

MATCH 050 EC

MAXCEL

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

št.

Zap. Ime sredstva

38089090 6-benziladenin (2,00%)

38081090 lufenuron (5,00%)
/

Xn

N, Xn

PINUS d. d.

Valent BioSciences
Corporation

3433-124/07/5

13.4.2007

30.8.2010

27.5.2011

13.06.2001
09.08.2001
24.07.2003
27.05.2008
327-02-167/99
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-167/99/5
reg.
spr.
spr.
zač.
reg.nuj.

3.1.2018

3.1.2008

26.6.2016
3433-502/06/7

26.6.2006

21.3.2011

27.2.2011

27.7.2009

15.2.2016

reg.

327-02-288/01/17

24.10.2003
21.03.2008

327-02-344/02/5
327-02-344/02/7
reg.
zač.
reg.

27.2.2006

28.02.2000
24.07.2003
19.01.2004
327-02-242/04/10

327-02-194/99
327-02-216/03
327-02-7/04/2

reg.
spr.
spr.

15.2.2006

reg.

327-02-336/05/4

reg.

327-02-180/02
327-02-180/02/7

reg.
zač.

15.11.2010

3.3.2011

27.05.2003
19.01.2004
03.03.2008
10.12.2008

327-02-155/02
327-02-7/04/2
327-02-155/02/11
327-02-155/02/14

reg.
spr.
zač.
spr.

01.04.2003
15.11.2007

21.3.2011

21.03.2008
16.06.2008

3433-511/06/5
3433-511/06/8

reg.
spr.

11.2.2011

SFS 6025
327-02-153/04/1
327-02-153/04/7

reg.
spr.
zač.

13.03.1996
16.03.2004
11.02.2008

6.3.2010

26.03.1997
24.07.2003
15.03.2007
06.03.2009

SFS 7048
327-02-217/03
327-02-353/02/7
327-02-353/02/8

reg.
spr.
zač.
zač.

Datum
prenehanja
Veljavnosti
6.3.2012

odločbe

Datum izdaje

6.3.2009

odločbe

Številka

3433-93/09/2

reg.nuj.

odločbe**

Vrsta

30 / 17. 4. 2009 /

12/23

SYNGENTA Agro doo

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

DDD d. o. o.

METROB d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA AGRO doo

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

AGRORUŠE d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

AGROSAAT d.o.o.,

distributer

Zastopnik,

SYNGENTA

BAYER CS

DETIA-DEGESCH

Andermatt Biocontrol

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

SYNGENTA

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES

BAYER CS

AGRORUŠE d. o. o.

BASF SE

Kwizda Agro GmbH

Proizvajalec

Št.

38083023 foramsulfuron (3,00%)
38083023 jodosulfuron-metil natrij
(1,000%)

F, N, T+

/

38081090 granulozni virus Cydia
pomonella (1,000%)

38081090 magnezijev fosfid (66,06%)

N, Xn

Xi

N

38083015 S-metolaklor (37,50%)
38083013 terbutilazin (12,50%)
38083027 mezotrion (3,75%)

38083027 klopiralid (10,00%)

38083023 triasulfuron (20,00%)

N, Xi

38083023 dikamba (65,90%)
38083023 triasulfuron (4,10%)

N, Xn

38082050 tebukonazol (15,00%)
38082050 protiokonazol (25,00%)

N

4

38082010 baker v obliki bakrovega
sulfata (19,00%)

38081090 spinosad (spinosin
A+spinosin D) (22,00%)

/

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38082015 žveplo (80,00%)

38082030 ciram (42,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov
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Stran

4229

MAXIM 025 FS

MAXIM EXTRA 050 FS

MAXIM STAR 025 FS

MAXIM XL 035 FS

MELODY COMBI WP 43,5

MELODY DUO WP 66,8

MERLIN

MERPAN 50 WP

MERPAN 80 WDG

MESUROL FS-500

MESUROL GRANULAT

MEZZO

MIKAL FLASH

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

št.

Zap. Ime sredstva

N
Xn

38083023 metsulfuron-metil (20,00%)

38082080 folpet (25,00%)
38082015 fosetil-Al (50,00%)

N, Xn

2

Xn

Xn

N, Xn

13/23

BAYER CS

NUFARM

BAYER CS

BAYER CS

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

SYNGENTA

327-02-234/99
327-02-223/03
327-02-234/99/8
SFS 6142
327-02-173/03
327-02-47/04/4

reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
zač.

KARSIA Dutovlje d. o. o.
BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

PINUS d. d.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

3433-79/07/6
327-02-304/01
327-02-374/04/3
3433-477/06/2

reg.
spr.
spr.
zač.

spr.+pod. 327-02-223/00/4
zač.
327-02-223/00/10
zač.
327-02-223/00/12

327-02-235/99
327-02-223/03
327-02-235/99/8

reg.
spr.
spr.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

327-02-283/00/4

pod.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

31.03.2003
26.11.2004
14.05.2007

16.6.2008

17.02.2004
07.02.2007
29.01.2009

06.06.1996
16.06.2003
30.05.2008

11.01.2000
24.07.2003
04.12.2006

11.01.2000
24.07.2003
04.12.2006

14.5.2009

16.6.2018

30.9.2011

30.9.2011

11.1.2010

11.1.2010

25.1.2015

19.1.2011

19.01.2001
16.06.2003
24.07.2003
327-02-279/00
327-02-173/03
327-02-212/03
reg.
spr.
spr.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

25.1.2005

31.8.2016

24.2.2010

24.02.2000
09.10.2001
24.07.2003
16.06.2008

327-02-51/00
327-02-297/01
327-02-219/03
327-02-323/04/2

reg.
spr.
spr.
spr.

31.08.2006
13.06.2008

27.2.2011

27.02.2001
09.10.2001
24.07.2003
17.06.2008

327-02-36/01
327-02-297/01
327-02-219/03
327-02-36/01/3

reg.
spr.
spr.
spr.

327-02-293/04/13
327-02-293/04/16

24.4.2017

24.4.2007

21.2.2012

Datum
prenehanja
veljavnosti

327-02-501/05/6

08.03.2002
24.07.2003
17.06.2008

odločbe

Datum izdaje

reg.

327-02-308/01
327-02-219/03
327-02-308/01/3

odločbe

Številka

pod.
spr.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

reg.
spr.
spr.

odločbe**

Vrsta

30 / 17. 4. 2009

38089090 metiokarb (4,00%)

38089090 metiokarb (50,00%)

38082080 kaptan (80,00%)

38082080 kaptan (50,00%)

38083027 izoksaflutol (75,00%)

/

/

38082080 fludioksonil (2,50%)
38082080 metalaksil-M (1,000%)

38082080 iprovalikarb (5,50%)
38082030 propineb (61,30%)

/

38082050 ciprokonazol (0,630%)
38082080 fludioksonil (1,88%)

SYNGENTA

SYNGENTA Agro doo

Distributer

Zastopnik,

Št.

N, Xn

/

38082050 difenokonazol (2,50%)
38082080 fludioksonil (2,50%)

SYNGENTA

Proizvajalec

4230 /

38082080 folpet (37,50%)
38082080 iprovalikarb (6,00%)

/

nevarnosti

Skupina

38082080 fludioksonil (2,50%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

Stran
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MIKAL PREMIUM F

MILBEKNOCK

MILDICUT

MIMIC

MOČLJIVO ŽVEPLO

MODDUS 250 EC

MODRA GALICA-SCARMAGNAN

MOGETON

MOSPILAN 20 SG

MOTIVELL

MUSTANG 306 SE

MYTHOS

NATIVO 75 WG

NATURALIS

NEEMAZAL - T/S

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

št.

Zap. Ime sredstva

/

/

38081090 Beauveria bassiana, soj
ATCC 74040 (7,16%)

38081090 azadirahtin A (1,000%)

N, Xn

38082050 tebukonazol (50,00%)
38082080 trifloksistrobin (25,00%)

N

N, Xn

38083027 florasulam (6,25%)
38083011 2,4-D 2-EHE (45,24%)

METROB d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

327-02-18/00
327-02-224/03
327-02-18/00/2

reg.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.
spr.

spr.
reg.nuj.

reg.

pod.

31.12.2013

25.11.2012

25.2.2008
21.11.2008
21.11.2008
15.04.2003
16.07.2004
13.06.2006
02.07.2007
327-02-293/02
327-02-293/02/5
327-02-293/02/9
327-02-293/02/11

25.2.2018

16.5.2015

7.3.2016

3433-453/06/6

16.5.2005

07.03.2006
10.05.2006

3433-614/08/6
3433-614/08/4

327-02-143/00/8

327-02-352/04/9
327-02-352/04/15

31.12.2012

29.01.2001
24.07.2003
07.11.2007
03.03.2008
327-02-234/00
327-02-217/03
327-02-234/00/11
327-02-234/00/12
reg.
spr.

21.12.2016

21.12.2006

327-02-567/05/5

18.11.2015

14.11.2010

reg.
spr.
spr.
zač.

18.11.2005

14.11.2000
24.07.2003
16.03.2004

reg.

327-02-281/03/10

27.2.2011

27.02.2001
09.08.2001
24.07.2003
327-02-192/00
327-02-265/01
327-02-219/03

reg.
spr.
spr.

reg.

31.1.2011

15.04.1998
31.01.2008

SFS 8069
327-02-28/04/4

12.2.2010

reg.
zač.

12.03.2002
24.07.2003
12.02.2007

327-02-277/01
327-02-223/03
327-02-277/01/5

16.1.2017

11.2.2018

3.3.2019

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.
spr.
zač.

16.1.2007

11.2.2008

3.3.2009

odločbe

Datum izdaje

327-02-377/04/15

3433-432/07/5

3433-438/06/10

odločbe

Številka

reg.

reg.

reg.

odločbe**

Vrsta

30 / 17. 4. 2009 /

14/23

TRIFOLIO-M

INTRACHEM Bio Italia
S.p.A., Grassobbio (BG),

BAYER CS

BASF SE

DOW AGROSCIENCES

ISK BIOSCIENCE

AGRORUŠE d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

STÄHLER
INTERNATIONAL GMBH
& Co. KG, Nemčija
NIPPON

CLAREX GOLOB&Co.

SYNGENTA Agro doo

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SCARMAGNAN

SYNGENTA

SOLFOTECNICA

DOW AGROSCIENCES

ISK BIOSCIENCE

AGRORUŠE d. o. o.

SANKYO AGRO
COMPANY, Tokio,
Japonska
ISK BIOSCIENCE

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

distributer

Zastopnik,

BAYER CS

Proizvajalec

Št.

38082080 pirimetanil (30,00%)

Xn

Xn

38083023 nikosulfuron (4,00%)

38081090 acetamiprid (20,00%)

N, Xn

Xn

38082010 baker v obliki bakrovega
sulfata (25,00%)

38083027 kvinoklamin (25,00%)

Xi

4

Xn

/

N, Xn

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38083090 trineksapak-etil (25,00%)

38082015 žveplo (80,00%)

38081090 tebufenozid (24,00%)

38082080 ciazofamid (2,50%)

38081090 milbemektin (0,931%)

38082015 fosetil-Al (50,00%)
38082080 folpet (25,00%)
38082080 iprovalikarb (4,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

Uradni list Republike Slovenije
Stran

4231

NEO - STOP

NEUDOSAN AF

NISSORUN 10 WP

NORDOX 75 WG

NU LURE

NU-FILM-17

OCTAVE

OGRIOL

OPUS TEAM

ORBIT

ORIUS 25 EW

ORTUS 5 SC

PANOCTINE 35

PEAK 75 WG

PEPELIN

PERFEKTHION

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

št.

Zap. Ime sredstva

Xi

38089090 di-1-p-menten (smola
iglavcev) (96,00%)

38081040 dimetoat (40,00%)

38082015 žveplo (80,00%)

3

/

N, Xn

2

N, Xn

N, Xn

Xn

N, Xn

/

15/23

BASF SE

BASF SE

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN

NIHON NOHYAKU

MAKHTESHIM-AGAN

BASF SE

BASF SE

PINUS d. d.

BASF SE

LANCES LINK

LANCES LINK

Nordox Industrier AS

NIPPON

BASF SLOVENIJA d. o. o.

CINKARNA Celje d.d.

SYNGENTA Agro doo

KARSIA Dutovlje d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SEMENARNA
LJUBLJANA d. d.

AGRORUŠE d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

30.1.2006
13.06.2006
04.12.2006
14.11.2007
05.05.1997
24.07.2003
10.06.2004
29.11.2007
04.02.2008

327-02-134/04/5
327-02-497/05/7
327-02-497/05/12
327-02-497/05/18
SFS 7064
327-02-217/03
327-02-209/04/1
327-02-209/04/12
327-02-209/04/13

30.9.2011

13.6.2016

30.1.2016

31.12.2010

22.10.1996
25.07.2001
03.01.2008
17.06.2008
SFS 6253
327-02-252/01
327-02-38/04/9
327-02-38/04/11
reg.
spr.
zač.
spr.
reg.

30.1.2011

31.03.2003
30.01.2008
27.06.2008
327-02-4/03
327-02-4/03/8
327-02-4/03/9

pod.
spr.
spr.
reg.
spr.
spr.
zač.
raz.

20.3.2019

20.3.2009

327-02-574/05/15

23.2.2010

6.4.2016

15.1.2011

11.2.2011

20.4.2009

27.2.2014

25.11.2012

10.3.2016

31.8.2015

28.5.2009

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.

23.02.2000
24.07.2003

6.4.2006

15.01.2001
24.07.2003

16.02.1998
16.06.2004
11.02.2008

20.04.1999
24.07.2003
26.03.2007

27.2.2004

27.10.2003

10.3.2006

13.03.2001
24.07.2003
06.03.2009

01.06.2001
24.07.2003

odločbe

Datum izdaje

pod.
zač.
spr.

327-02-34/00
327-02-217/03

327-02-250/00
327-02-228/03

reg.
spr.

reg.
spr.

SFS 8036
327-02-265/04/2
327-02-265/04/5

reg.
spr.
zač.

327-02-188/01/10

SFS 9069
327-02-223/03
327-02-223/03/16

reg.
spr.
spr.

pod.

327-02-24/03/8

327-02-276/01/3

reg.

reg.

327-02-150/04/7

327-02-45/01
327-02-214/03
327-02-45/01/5

reg.
spr.
zač.
reg.

327-02-211/01
327-02-232/03

odločbe

Številka

reg.
spr.

odločbe**

Vrsta

30 / 17. 4. 2009

38083023 prosulfuron (75,00%)

38082080 guazatin acetat (35,00%)

38081090 fenpiroksimat (5,00%)

38082050 tebukonazol (25,00%)

38083027 cinidon-etil (20,00%)

38082050 epoksikonazol (8,40%)
38082060 fenpropimorf (25,00%)

38081090 olje oljne ogrščice (92,00%)

3

/

38089090 hidrolizirana koruzna moka
(48,00%)

38082050 prokloraz (50,00%)

N, Xi

38082010 baker iz bakrovega oksida
(75,00%)

NEUDORFF

UNICHEM d. o. o.

distributer

Zastopnik,

Št.

N

/

38081090 kalijeve soli maščobnih ksl.
(1,000%)

AGRIPHAR S.A.

Proizvajalec

4232 /

38081090 heksitiazoks (10,00%)

/

nevarnosti

Skupina

38083017 klorprofam (1,000%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

Stran

Uradni list Republike Slovenije

PIRIMOR 50 WG

PLANTELLA RHIZOPON I

PLANTELLA RHIZOPON II

PLANTELLA RHIZOPON III

PLATEEN WG 41,5

PLINSKA PATRONA KEMOCID

POLYRAM DF

PREVICUR 607 SL

PREVICUR ENERGY

PRIMA

PRIMA - R

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

PROGERBALIN LG

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

O

38082015 žveplo (24,00%)
38089090 natrijev nitrat (48,00%)

N, Xi
/

38089090 6-benziladenin (1,88%)
38089090 giberelini (1,88%)

/

38083015 S-metolaklor (31,25%)
38083013 terbutilazin (18,75%)

38081090 olje oljne ogrščice (0,940%)

/

Xi

38082080 propamokarb (53,00%)
38082015 fosetil (31,00%)

10.9.2012

30.6.2010

02.04.2003
24.07.2003
14.11.2007
13.01.1998
07.05.2004
10.01.2008

327-02-324/02
327-02-234/02
327-02-324/02/5
SFS 8007
327-02-223/04/1
327-02-223/04/3
327-02-248/00
327-02-212/03
327-02-374/04/3

reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
zač.
reg.
spr.
spr.

Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor
BASF SLOVENIJA d. o. o.
BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

reg.nuj.

3433-243/07/2

327-02-398/04/6

327-02-223/01
327-02-232/03
327-02-223/01/7

reg.
spr.
spr.
pod.

10.05.2001
24.07.2003
08.11.2007

327-02-242/00
327-02-232/03
327-02-242/00/4
reg.
spr.
spr.

17.4.2007

7.3.2006

13.07.2001
24.07.2003
08.11.2007

30.1.2008

3433-417/06/8

reg.

31.03.2003
24.07.2003
26.11.2004

30.8.2010

7.3.2011

10.5.2011

10.5.2011

30.1.2018

27.2.2011

30 / 17. 4. 2009 /

16/23

L. Gobbi S.r.l.

SYNGENTA

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

BAYER CS

BAYER CS

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

13.12.2010

13.12.2000
16.06.2003
24.07.2003
31.01.2006
327-02-263/00
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-263/00/6

reg.
spr.
spr.
spr.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

BAYER CS

BASF SE

20.2.2016

20.2.2006

327-02-217/04/7

20.2.2016

20.2.2016

reg.

20.2.2006

20.2.2006

UNICHEM d. o. o.

327-02-217/04/7

327-02-217/04/7

Rhizopon B.V.
Nizozemska

reg.

reg.

UNICHEM d. o. o.

22.1.2013

Rhizopon B.V.
Nizozemska

22.01.2003
27.06.2008

26.6.2016

3.3.2012

25.2.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

UNICHEM d. o. o.

327-02-202/99
327-02-413/01/3

pod.
spr.

26.6.2006

3.3.2009

25.2.2008

odločbe

Datum izdaje

Rhizopon B.V.
Nizozemska

327-02-288/01/18

3433-412/07/7

3433-296/07/5

odločbe

Številka

reg.

reg.

reg.

odločbe**

Vrsta

SYNGENTA Agro doo

DDD d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

distributer

Zastopnik,

SYNGENTA

DETIA-DEGESCH

SYNGENTA

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

38081090 olje oljne ogrščice (75,00%)

Xn

38082080 propamokarb (60,70%)

4

Xn

38083015 flufenacet (24,00%)
38083013 metribuzin (17,50%)

38082030 metiram (70,00%)

Xi

Xi

Xi

N, T

38089090 IBA (2,00%)

38089090 IBA (1,000%)

38089090 IBA (0,500%)

38081030 pirimikarb (50,00%)

38081090 aluminijev fosfid (68,00%)

PHOSTOXIN PELETE in
TABLETE

213

F, N, T+

N, Xn

212

38082080 mandipropamid (5,00%)
38082030 mankozeb (60,00%)

PERGADO

211

PERGADO MZ

nevarnosti

Skupina

N, Xn

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

38082080 folpet (40,00%)
38082080 mandipropamid (5,00%)

št.

Zap. Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

4233

PROMANAL AF NEU

PROPLANT

PYRINEX 25 CS
PYRUS 400 SC

QUADRIS

RACER 25 - EC

RAK 3

RAMIN 50

RANMAN TWINPACK

RAPTOL KONCENTRAT

RAPTOL SPRAY

RATIMOR mehka vaba

RATIMOR žitna vaba

RAXIL FS 060

REGALIS

REGLONE 200 SL

RELDAN 22 EC

227

228

229
230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

št.

Zap. Ime sredstva

/

38081010 piretrin (0,0180%)
38081090 repično olje (0,825%)

38081040 klorpirifos-metil (22,50%)

N, Xn

N, T

/

38089090 proheksadion-kalcij
(10,00%)

38083027 dikvat (20,00%)

/

Xn

17/23

SYNGENTA

SYNGENTA

BASF SE

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

BASF SLOVENIJA d. o. o.

3.6.2011

16.07.1998
16.06.2003
24.07.2003
16.06.2008
SFS 8117
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-320/04/3
reg.
spr.
spr.
BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

BAYER CS

23.6.2009

reg.

reg.

reg.

3433-7/06/11

327-02-269/02/3

327-02-396/02/5

29.5.2007

9.12.2003

16.5.2005

29.5.2017

31.12.2011

16.5.2015

23.6.2009
23.6.1999

23.6.1999
SFS 9103

SFS 9102
reg.

reg.

UNICHEM d. o. o.

25.7.2017

8.8.2017

ACTIVA,
UNICHEM d. o. o.

25.7.2007

8.8.2007

5.11.2017

14.11.2010

8.5.2013

UNICHEM d. o. o.

327-02-333/04/14

327-02-335/04/15

6.11.2007

14.11.2000
24.07.2003
16.03.2004

19.6.2003

ACTIVA,
UNICHEM d. o. o.

reg.

reg.

327-02-552/05/9

327-02-19/00
327-02-213/03
327-02-213/03/2

reg.
spr.
spr.
reg.

327-02-105/02

reg.

327-02-295/02
327-02-149/05/5

pod.
zač.

3.3.2011

27.5.2011

21.01.2003
22.07.2004
07.03.2008
27.05.2008

327-02-245/00
327-02-245/00/3
3433-8/08/2
327-02-245/00/7

spr.+pod.
spr.
raz.
zač.

23.01.2003
03.03.2008

17.6.2010
17.3.2018

17.6.2005
17.3.2008

30.9.2011

327-02-21/03/13
3433-150/06/13

19.03.1999
27.10.2003
06.03.2009

10.12.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.
reg.

SFS 9044
327-02-430/02/3
327-02-430/02/7

reg.
spr.
zač.

20.09.2002
24.07.2003

odločbe

Datum izdaje

AGROPROM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

ISK BIOSCIENCE

AGROCHEM d.o.o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

KARSIA Dutovlje d. o. o.
KARSIA Dutovlje d. o. o.

327-02-203/01
327-02-214/03

odločbe

Številka

reg.
spr.

odločbe**

Vrsta

NEUDORFF

NEUDORFF

ISK BIOSCIENCE

CHEMIA

BASF SE

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN
AGRIPHAR S.A.

UNICHEM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

distributer

Zastopnik,

30 / 17. 4. 2009

38082050 tebukonazol (6,00%)

38089010 bromadiolon (0,0050%)

Xn

Xi

38081010 piretrin (1,83%)
38081090 repično olje (82,53%)

38089010 bromadiolon (0,0050%)

N, Xn

Xn

38082010 baker (bakrov oksiklorid)
(50,00%)

38082080 ciazofamid (40,00%)
38089090 polialkilenoksid modoficiran heptametiltrisiloksan
kopolimer (84,42%)

N, Xi

N, Xn

N, Xi

38081090 codlemone (100,00%)

38083027 flurokloridon (25,00%)

38082080 azoksistrobin (25,00%)

N, Xi
N, Xn

AGRIPHAR S.A.

NEUDORFF

Proizvajalec

Št.

38081040 klorpirifos (25,00%)
38082080 pirimetanil (40,00%)

/

/

nevarnosti

Skupina

4234 /

38082080 propamokarb (60,70%)

38081090 parafinsko olje (1,20%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

Stran

Uradni list Republike Slovenije

38083023 triflusulfuron-metil (50,00%)

38082080 tritikonazol (1,000%)

ROUNDUP ENERGY

ROUNDUP ULTRA

RUNNER 240 SC

SABITHANE (R)

SAFARI

SAPROL PROTI BOLEZNIM
VRTNIC

SCORE 250 EC

SEKATOR OD

250

251

252

253

254

255

256

257

3

38082080 dinokap (32,50%)
38082050 miklobutanil (7,50%)

3
N, Xn

38082050 difenokonazol (25,00%)

38083023 amidosulfuron (10,00%)
38083023 jodosulfuron-metil natrij
(2,50%)

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

327-02-431/05/8

9.2.2007

01.12.1999
09.10.2001
16.10.2007

SFS 9147
327-02-297/01
327-02-302/03/8
reg.
spr.
reg.

20.2.2009

3433-581/08/4

19.4.2006
reg.

327-02-20/04/10

9.2.2017

16.10.2009

20.2.2019

18.4.2016

31.12.2009

07.07.1998
24.07.2001
03.10.2001
02.02.2007
SFS 8105
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-299/02/26
reg.
spr.
spr.
spr.+pod.
pod.

20.10.2018

16.2.2017

9.2.2017

9.2.2017

20.10.2008

16.2.2007

9.2.2007

9.2.2007

17.3.2013

327-02-194/03/27

327-02-206/04/20

327-02-463/05/10

327-02-26/02/5

15.4.2003

pod.

pod.

reg.

reg.

327-02-246/00

27.5.2011

13.10.1999
09.08.2001
24.07.2003
06.04.2004
04.10.2007
21.05.2008
27.05.2008

SFS 9131
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-307/02/2
327-02-307/02/6
327-02-307/02/7
327-02-307/02/10

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
pod.

5.4.2011

29.11.2009

05.04.2006
13.06.2008

21.03.2001
09.10.2001
24.07.2003

17.9.2010

Datum
prenehanja
veljavnosti

327-02-331/04/19
327-02-331/04/22

327-02-209/99
327-02-297/01
327-02-219/03

reg.
spr.
spr.

17.09.2007
01.12.2008

odločbe

Datum izdaje

reg.
spr.

3433-501/06/6
3433-501/06/11

odločbe

Številka

reg.
spr.

odločbe**

Vrsta

30 / 17. 4. 2009 /
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BAYER CS

SYNGENTA Agro doo

SILK d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.
SYNGENTA

PINUS d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

AGRORUŠE d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

distributer

Zastopnik,

DU PONT

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

MONSANTO

MONSANTO

MONSANTO

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

/

N

/

/

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,00%)

38081090 metoksifenozid (24,00%)

N

38083027 glifosat v obliki kalijeve soli
(55,10%)

N, Xi

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,00%)

ROUNDUP

249

N, Xn

38082010 baker (bakrov oksiklorid)
(40,00%)
38082080 metalaksil-M (2,50%)

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

248

N, Xi

38082030 mankozeb (64,00%)
38082080 metalaksil-M (4,00%)

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

247

N, Xn

38082080 folpet (40,00%)
38082080 metalaksil-M (5,00%)

RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE

246

Xn

38082050 difenokonazol (15,00%)
38082050 propikonazol (15,00%)

RIAS 300 EC

245

/

nevarnosti

Skupina

38082080 mandipropamid (25,00%)

REVUS

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

244

št.

Zap. Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

4235

SENCOR WG 70

SERENADE WP

SHIRLAN 500 SC

SILWET L-77

SMARTFRESH

SPHERE 535 SC

SPRUZIT KONCENTRAT

SPRUZIT PRAH

STABILAN 460 SL

STARANE 2

STEWARD

STOMP 400 SC

STROBY WG

SUBSTRAL 3V1

SUCCESSOR 600

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

št.

Zap. Ime sredstva

38083015 petoksamid (60,00%)

38083011 MCPA (0,490%)
38083011 mekoprop - P (0,280%)

N, Xn

/

N, Xn

N

N, Xn

N, Xn

Xn

/

/

N, Xn

SILK d.o.o.

AGRORUŠE d. o. o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.
STÄHLER
INTERNATIONAL GMBH
& Co. KG, Nemčija

19/23

BASF SLOVENIJA d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

PINUS d. d.

SYNGENTA Agro doo

KARSIA Dutovlje d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

AGROPROM d. o. o.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

KARSIA Dutovlje d. o. o.

CHEMTURA EUROPE
Ltd.

SYNGENTA Agro doo

BASF SE

BASF SE

DU PONT

SYNGENTA

NUFARM

NEUDORFF

NEUDORFF

BAYER CS

ROHM AND HAAS

Momentive Performance
Materials (Suisse)

ISK BIOSCIENCE

INTRACHEM Bio Italia
S.p.A., Grassobbio (BG),
Italija

12.3.2017

29.1.2011

14.12.2011

29.1.2011

12.03.2007
27.03.2009
25.03.2003
07.05.2004
08.06.2007
29.01.2009
28.01.2002
24.07.2003
04.02.2005
26.02.2008
31.01.2006
10.03.2008
29.01.2009

327-02-235/00/14
3433-639/08/5
327-02-44/01
327-02-44/01/5
327-02-44/01/7
327-02-44/01/12
327-02-272/00
327-02-226/03
327-02-272/00/7
3433-81/08/2
327-02-325/04/13
327-02-325/04/20
327-02-325/04/25

pod.
spr.
raz.
zač.
reg.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.
zač.

14.5.2017
reg.
raz.

14.05.2007
30.06.2008

3433-376/06/11
327-01-369/05/6

17.11.2016

20.10.2016

reg.
spr.

17.11.2006

20.10.2006

8.3.2014

27.12.2009

31.8.2016

31.12.2010

22.5.2016

16.1.2010

19.2.2011

30.9.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

327-02-191/03/11

327-02-132/05/12

8.3.2004

27.12.1999
26.03.2007

31.8.2006

8.8.2007

22.05.2006
18.03.2008

21.01.2003
16.01.2008

19.02.2008
09.03.2009

07.02.1997
16.06.2003
07.02.2007
20.07.2007
29.01.2009

odločbe

Datum izdaje

reg.

reg.

327-02-305/02/7

SFS 9152
327-02-176/99/2

reg.
spr.
pod.

327-02-417/05/6

3433-427/07/2

327-02-109/05/6
327-02-109/05/12

327-02-178/02
327-02-178/02/3

3433-15/08/3
3433-63/09/2

SFS 7014
327-02-173/03
327-02-48/04/5
327-02-48/04/6
327-02-48/04/7

odločbe

Številka

reg.

reg.nuj.

reg.
spr.

reg.
zač.

reg.nuj.
spr.

reg.
spr.
zač.
spr.
zač.

odločbe**

Vrsta

30 / 17. 4. 2009

38082080 krezoksim - metil (50,00%)

38083021 pendimetalin (40,00%)

38081090 indoksakarb (30,00%)

38083027 fluroksipir - 1 MHE (28,80%)

38083090 klormekvat klorid (46,00%)

38081010 piretrin (0,300%)

38081010 piretrin (4,00%)

38082050 ciprokonazol (16,00%)
38082080 trifloksistrobin (37,50%)

/

N, Xn

38089090 polialkilenoksid modoficiran heptametiltrisiloksan
kopolimer (84,00%)

38083090 1-metilciklopropen (3,30%)

N, Xn

38082080 fluazinam (50,00%)

KARSIA Dutovlje d. o. o.

BAYER CS

distributer

Zastopnik,

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

Proizvajalec

Št.

Xi

4

nevarnosti

Skupina

4236 /

38082080 Bacillus subtilis (0,0213%)

38083013 metribuzin (70,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov

Stran
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38083015 dimetaklor (50,00%)

38081010 piretrin (0,0750%)

SYLLIT 400 SC

SYSTHANE 12-E

TAROT 25 WG

TATTOO

TELDOR SC 500

TEPPEKI

TERANO WG 62,5

TERIDOX 500 EC

TERMINATOR Insekticid za
rastline

TERMINATOR Vaba za polže

THIOVIT JET

THIRAM 80 WG

TOLUREX 50 SC

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

38083023 klorotoluron (50,00%)

38082030 tiram (80,00%)

38082015 žveplo (80,00%)

Xn

N, Xn

/

Xn

/

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

BIOTEH d. o. o., Ljubljana

BIOTEH d. o. o., Ljubljana

327-02-291/00/13
SFS 9089
327-02-223/03

pod.
reg.
spr.

327-02-349/04/8

327-02-53/01/10
327-02-53/01/13
327-02-53/01/15

pod.
spr.
spr.
reg.

327-02-220/00
327-02-218/03

327-02-461/05/9

327-02-234/01/15

reg.
spr.

reg.

pod.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience
SYNGENTA Agro doo

reg.

ISK BIOSCIENCE

27.05.1999
24.07.2003

7.3.2006

6.4.2006

08.12.2005
26.03.2007
27.06.2008

04.04.2001
24.07.2003

14.5.2007

22.12.2006

27.5.2009

7.3.2016

6.4.2016

8.12.2010

23.10.2010

14.5.2017

22.12.2016

4.6.2010

10.6.2014

10.06.2004
13.10.2004
18.03.2009
327-02-250/03/9
327-02-275/04/3
327-02-250/03/15
pod.
raz.
spr.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience, PINUS d. d.

4.6.2007

27.2.2011

27.02.2001
01.04.2003
24.05.2003
10.05.2004
26.11.2004
327-02-282/00
327-02-71/03/3
327-02-212/03
327-02-282/00/2
327-02-374/04/3
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

PINUS d. d.

327-02-377/04/16

14.5.2009

23.02.2000
26.03.2003
04.11.2005
14.05.2007
30.06.2008

327-02-2/00
327-02-70/03/4
327-01-369/05/2
327-02-2/00/3
327-01-369/05/6

KARSIA Dutovlje d. o. o.
reg.
spr.
spr.
zač.
spr.

21.3.2011

16.7.2011

17.07.2003
21.03.2008
03.07.2008

19.12.2012

Datum
prenehanja
veljavnosti

28.05.2003
24.07.2003
07.05.2004

327-02-320/02/5
327-02-320/02/10
3433-210/07/5

reg.
zač.
reg.nuj.

25.03.2003
18.04.2007

odločbe

Datum izdaje

327-02-96/01
327-02-223/03
327-02-96/01/6

327-02-192/02
3433-299/07/2

odločbe

Številka

pod.
reg.nuj.

odločbe**

Vrsta

spr.
spr.
spr.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

distributer

Zastopnik,

30 / 17. 4. 2009 /
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MAKHTESHIM-AGAN

TAMINCO Italia Srl.

SYNGENTA

KOLLANT

COPYR

SYNGENTA

BAYER CS

ISK BIOSCIENCE

BAYER CS

BAYER CS

DU PONT

DOW AGROSCIENCES

AGRIPHAR S.A.

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

38089090 metaldehid (5,00%)

N, Xn

38083015 flufenacet (60,00%)
38083027 metosulam (2,50%)
N, Xi

/

38081090 flonikamid (50,00%)

N

Xi

38082030 mankozeb (30,20%)
38082080 propamokarb (24,80%)

38082080 fenheksamid (50,00%)

3

N, Xn

N, T

N

nevarnosti

Skupina

38083023 rimsulfuron (25,00%)

38082050 miklobutanil (12,50%)

38082080 dodin (40,00%)

SWITCH 62,5 WG

38082080 ciprodinil (37,50%)
38082080 fludioksonil (25,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov
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št.

Zap. Ime sredstva
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38081090 kalijev oleat (0,150%)

38081010 piretrin (16,00%)

38081010 piretrin (0,0750%)

VALENTIN EKO INSEKTICID IZ
MAŠČOBNIH KISLIN-R

VALENTIN EKO INSEKTICID IZ
NAR. PIRETRINA KONC.

VALENTIN EKO INSEKTICID IZ
NARAVNEGA PIRETRINA-R

298

299

300

/

Xn

21/23

COPYR,
UNICHEM d. o. o.

COPYR

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

COMPO GmbH&Co. KG

SYNGENTA

NUFARM

SYNGENTA

Kwizda Agro GmbH

DU PONT

SYNGENTA

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

Proizvajalec

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

METROB d. o. o.

SYNGENTA Agro doo

METROB d. o. o.

327-02-359/01/14
327-02-359/01/22

01.06.2004
08.11.2007

4.6.2014

13.11.2010

13.11.2000
24.07.2003
26.03.2007
08.11.2007
327-02-181/00
327-02-232/03
327-02-181/00/4
327-02-181/00/6
reg.
spr.
spr.
spr.
pod.
spr.

25.11.2012

25.11.2012

28.01.2003
08.11.2007
28.01.2003
08.11.2007

12.12.2017

12.12.2007

22.12.2016

327-02-277/02/R
327-02-277/02/8

327-02-277/02
327-02-277/02/7

3434-28/06/7

22.12.2006
13.06.2008

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

327-02-582/05/6
327-02-582/05/9

7.7.2010

07.07.2000
24.07.2003
29.10.2004
11.02.2008
327-02-168/00
327-02-217/03
327-02-168/00/4
327-02-168/00/11
reg.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.

24.8.2010

16.03.2001
09.10.2001
24.07.2003
21.07.2004
327-02-8/01
327-02-297/01
327-02-219/03
327-02-8/01/2
reg.
spr.
spr.
spr.

SYNGENTA Agro doo

7.5.2017

7.5.2007

3433-373/06/05

reg.

AGROSAAT d.o.o.,
Družba za zastopanje in
trgovanje

11.2.2015

327-02-394/02/9
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6

reg.
spr.
spr.

PINUS d. d.

11.02.2005
04.11.2005
30.06.2008

327-02-401/04/10

19.1.2017

5.10.2009

07.09.2000
09.10.2001
11.10.2004
05.10.2007

327-02-169/99
327-02-297/01
327-02-312/03/3
327-02-312/03/6

reg.
spr.
spr.
zač.
19.1.2007

17.11.2016

27.5.2009

Datum
prenehanja
veljavnosti

26.11.2008

27.05.1999
24.07.2003

odločbe

Datum izdaje

327-02-249/00/8

SFS 9090
327-02-223/03

odločbe

Številka

reg.

reg.
spr.

odločbe**

Vrsta

pod.

SYNGENTA Agro doo

SYNGENTA Agro doo

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

distributer

Zastopnik,

30 / 17. 4. 2009

/

/

38081090 kalijev oleat (4,90%)

296

VALENTIN EKO INSEKTICID IZ
MAŠČOBNIH KISLIN

UNIVERSALIS

295

/

297

U 46 M-FLUID

294

38081090 ciromazin (75,00%)

/

TRIGARD 75 WP

293

/

38089090 olje na osnovi ovčje
maščobe (6,45%)

38083011 2,4-D (0,700%)
38083023 dikamba (0,1000%)

TRICO

292

Xn

38089090 izodecil alkohol etoksilat
(90,00%)

UV RASEN FLORANID

TREND 90

291

/

38083027 glifosat v obliki amonijeve
soli (36,00%)

N, Xn

TOUCHDOWN SYSTEM 4

290

Xi

38082050 penkonazol (10,00%)

N, Xn

38082080 azoksistrobin (9,35%)
38082080 folpet (50,00%)

TOPAS 100 EC

289

38083027 fluroksipir - 1 MHE (28,80%)

Xi

nevarnosti

Skupina

Št.

Xn

TOMIGAN 200 EC

288

38083023 klorotoluron (80,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov
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38083011 MCPA-DMA (94,30%)

TOLUREX 80 WP
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št.
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38081090 parafinsko olje (15,00%)

VAPE GARDEN - sredstvo proti
kaparjem

VERITA

VERITA PROFILER

VERTIMEC 1,8 % EC

VITAVAX 200-FF

VIVANDO

VOLATON G 5 %

WEG

ZATO 50 WG

ZIRAM 76 WG

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

/

/

38082015 kalcijev polisulfid (18,50%)

38082015 žveplo (99,50%)

38082015 žveplo (99,00%)

ŽVEPLENOAPNENA BROZGA

ŽVEPLO V PRAHU SCARMAGNAN

ŽVEPLO V PRAHU SOLFOTECNICA

315

316

317

4

Xi

Xi

N, Xn

N, Xi

/

4

SFS 8111
327-02-253/03/11
3433-423/07/3
SFS 8112
327-02-253/03/11
3433-423/07/3

reg.
spr.
zač.
reg.
spr.
zač.

04.07.1996
15.03.2002
29.04.2003
16.06.2008
24.06.2008
16.10.2008
11.2.2008
SFS 6195
327-02-116/02
327-02-79/03/2
327-02-118/02/6
327-02-118/02/7
327-02-118/02/9
3433-214/07/13
SFS 7097
327-02-238/03/2

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
reg.
reg.
spr.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

CLAREX GOLOB&Co.

KZ KRKA z. o. o.

reg.
zač.

reg.
spr.

zač.

SFS 8070
327-02-30/04/4

327-02-20/00
327-02-224/03

327-02-290/01/5

16.04.1998
31.01.2008

14.11.2000
24.07.2003

31.12.2008

31.1.2011

14.11.2010

31.12.2010

22.1.2013

23.01.2003
18.12.2003
04.10.2007
327-02-298/00
327-02-291/00/5
327-02-298/00/4
pod.
spr.
spr.
KARSIA Dutovlje d. o. o.

13.4.2016

16.4.2009
13.04.2006
07.03.2008

16.4.1999
327-02-134/02/8
3433-9/08/3

reg.
pod.
raz.

30.6.2010

11.2.2018

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

27.10.1997
10.10.2007

24.6.2011

16.5.2010

21.9.2010

18.8.2016

20.6.2011

EGON KRIEGER, s.p.

PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d. o. o.

CHEMTURA EUROPE
Ltd.

SFS 9067

16.05.2005
18.08.2006

327-02-221/99/20
327-02-221/99/24

pod.
spr.

SYNGENTA Agro doo

21.9.2007

3433-437/06/6

reg.

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

18.8.2006

pod.

327-02-291/04/14

10.9.2012

02.04.2003
24.07.2003
14.11.2007

327-02-324/02
327-02-234/02
327-02-324/02/5

reg.
spr.
spr.

20.6.2011

10.5.2011

13.07.2001
24.07.2003
08.11.2007

327-02-223/01
327-02-232/03
327-02-223/01/7

reg.
spr.
spr.

13.07.1998
13.04.2004
20.06.2008
13.07.1998
13.04.2004
20.06.2008

10.5.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

10.05.2001
24.07.2003
08.11.2007

odločbe

Datum izdaje

327-02-242/00
327-02-232/03
327-02-242/00/4

odločbe

Številka

reg.
spr.
spr.

odločbe**

Vrsta

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

BILKA d. o. o.

BILKA d. o. o.

Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

distributer

Zastopnik,

30 / 17. 4. 2009 /
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SOLFOTECNICA

SCARMAGNAN

KARTUZIJA PLETERJE

TAMINCO Italia Srl.

BAYER CS

EGON KRIEGER, s.p.

PINUS d. d.

BASF SE

CHEMTURA EUROPE
Ltd.

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

GUABER

GUABER

Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor

UNICHEM d. o. o.

UNICHEM d. o. o.

Proizvajalec

Št.

38082030 ciram (76,00%)

38082080 trifloksistrobin (50,00%)

38081090 jecoris oleum (0,800%)

38081040 foksim (5,00%)

N

4

38082080 karboksin (20,00%)
38082030 tiram (20,00%)

metrafenon (50,00%)

N, Xn

38081090 abamektin (1,80%)

N, Xi

38081010 piretrin (0,500%)

VAPE GARDEN - insekticid

304

O

38082015 fosetil-Al (66,67%)
38082080 fluopikolid (4,44%)

38082015 žveplo (24,00%)
38089090 natrijev nitrat (48,00%)

VALENTIN PATRONI PROTI
VOLUHARJU

303

/

N, Xi

38081090 olje oljne ogrščice (0,940%)

VALENTIN EKO INSEKTICID IZ
OGRŠČIČNEGA OLJA-R

302

/

nevarnosti

Skupina

38082015 fosetil-Al (66,70%)
38082040 fenamidon (4,40%)

38081090 olje oljne ogrščice (75,00%)

VALENTIN EKO INSEKTICID IZ
OGRŠČIČNEGA OLJA KONC.

in vsebnost (%)

Carinska oznaka*, aktivna snov
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št.

Zap. Ime sredstva
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Št.

30 / 17. 4. 2009

Ljubljana, dne 1. aprila 2009.
EVA 2009-2311-0013

Številka: 327-02-83/2005/25

Št. 327-02-83/2005/25
Ljubljana, dne 1. aprila 2009
2009-2311-0013
TaEVA
seznam
začne veljati naslednji

III.

III.

23/23

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

dr. Milan Pogačnik
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

II.
Z dnem uveljavitve tega seznama preneha veljati Seznam registriranih
fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/08 in
Z dnem uveljavitve tega seznama preneha veljati Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/08 in 104/08).
104/08).

II.

4240 /

– spr.+ pod. – sprememba in podaljšanje
– pod. – podaljšanje
– zač. – začasna
– raz. – razširitev
– par. – uvoz identičnih sredstev
– pren. – prenehanje
– reg.nuj. – vključitev na seznam nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev

**Pomen okrajšav v rubriki "Vrsta odločbe**":
– reg. – registracija
– spr. – sprememba

* Neobvezujoča carinska oznaka, ki se uporablja samo za statistične namene.
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USTAVNO SODIŠČE
1326.

Odločba o ugotovitvi, da 1. in 3. člen Zakona
o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega
zakonika nista v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-188/07-11
Datum: 2. 4. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta Republike Slovenije, na seji
2. aprila 2009

o d l o č i l o:
Člena 1 in 3 Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 40/07) nista v neskladju
z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj z zahtevo za oceno ustavnosti izpodbija
Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (v
nadaljevanju OZ‑A). Ta v 1. členu določa, da se črta 376. člen
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 in nasl. – v
nadaljevanju OZ), v 2. členu, da se za 382. členom dodata
nov naslov »Kdaj pogodbene obresti nehajo teči« in nov 382.a
člen, po katerem pogodbene obresti nehajo teči, ko vsota
zapadlih, pa neplačanih obresti doseže glavnico, v 3. členu
pa, da ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Predlagatelj zatrjuje neskladje
z 2. in z 8. členom, z drugim odstavkom 14. člena, s 33. in s
155. členom Ustave.
2. Predlagatelj uvodoma predstavi pravno ureditev teka
zamudnih obresti po Zakonu o obligacijskih razmerjih (Uradni
list SFRJ, št. 29/78 in nasl. – v nadaljevanju ZOR) in po OZ
ter povezavo z (nekdanjimi jugoslovanskimi in veljavnimi slovenskimi) izvršilnimi predpisi. Ugotavlja tudi neskladje Zakona
o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl. – v
nadaljevanju ZIZ) z Ustavo. Povzema odločbi Ustavnega sodišča št. U‑I‑300/04 z dne 2. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 28/06 in
OdlUS XV, 19) in št. U‑I‑267/06 z dne 15. 3. 2007 (Uradni list
RS, št. 29/07 in OdlUS XVI, 20). Zakonodajalcu očita, da je s
sprejemom OZ‑A kršil načelo zaupanja v pravo oziroma v veljavnost in trajnost predpisov ter prepoved retroaktivnega poseganja v obstoječe in pričakovane pravice. Novelo naj bi sprejel
v času, ko je v postopku za oceno ustavnosti št. U‑I‑267/06 zagovarjal ustavno skladnost 376. člena OZ, in kljub temu, da za
sprejem niso obstajali pravni ali ekonomski razlogi. Argument
za sprejetje OZ‑A po mnenju predlagatelja tudi ne more biti
Direktiva 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih
poslih (UL L 200/35, 8. 8. 2000 – v nadaljevanju Direktiva). Po
mnenju predlagatelja zakonodajalec za sprejem novele ni imel
mandata, saj naj bi Ustavno sodišče z odločbo št. U‑I‑267/06
odločilo, da pravilo ne ultra alterum tantum, ki velja tako za
zamudne kot za pogodbene obresti, ni v neskladju z Ustavo.
Novela naj bi bila zato v celoti pravno nedopustna, saj zakonodajalec z njo po mnenju predlagatelja ruši temelje civilnopravnih razmerij v državi in vsebinsko posega v odločbi Ustavnega
sodišča št. U‑I‑300/04 in št. U‑I‑267/06. Zakonodajalcu tako
očita trojni retroaktivni poseg v obstoječe pravno razmerje, v
odločbe Ustavnega sodišča in v vsebino OZ ter kršitev zakonodajnega postopka, ker je bila novela sprejeta po odločitvi
Ustavnega sodišča, da je 376. člen OZ skladen z Ustavo. S
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tem naj bi zakonodajalec retroaktivno poslabšal pravni položaj
vsem dolžnikom, ki so utemeljeno zaupali v načelo, da so
odločbe Ustavnega sodišča obvezne tudi za zakonodajalca, in
v praksi vzpostavil pravno nerešljive položaje, saj naj sodišča
ne bi vedela, katero pravno ureditev naj pri sojenju upoštevajo
– iz obeh navedenih odločitev Ustavnega sodišča ali iz OZ‑A,
to vprašanje pa naj bi bilo aktualno v 500.000 sodnih primerih.
S črtanjem 376. člena OZ naj bi dolžniki in potencialni dolžniki
izgubili še tisto minimalno pravno varstvo, ki ga mora zagotavljati vsak pravni red.
3. Vlada meni, da izpodbijani zakon ni v neskladju z Ustavo. Poudarja preventivno funkcijo zamudnih obresti: plačilno
disciplino lahko zagotavlja le takšna pravna ureditev, kjer se
dolžniku ne splača zamujati s plačilom. Izpodbijani zakon ne
ruši načela zaupanja v pravo in ne posega retroaktivno v obstoječa razmerja. OZ‑A je za uveljavitev pravila, da omejitev teka
obresti do višine glavnice velja le za pogodbene obresti, določil
petnajstdnevni rok po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem ni posegel v čas pred svojo uveljavitvijo, določil je
le učinke za obligacijska razmerja za naprej. Z izpodbijanim
zakonom zakonodajalec tudi ni vsebinsko posegel v odločbe
Ustavnega sodišča. Predvsem pa odločitev Ustavnega sodišča v zadevi št. U‑I‑267/06, da 376. člen OZ ni v neskladju z
Ustavo, ne pomeni, da zakonodajalec vprašanj, s katerimi se je
Ustavno sodišče ukvarjalo, ob upoštevanju razmerij, na katera
posega tudi ureditev obresti, ne bi mogel urediti drugače.
4. Državni zbor v odgovoru na zahtevo uvodoma pritrjuje stališčem Vlade. Dodaja, da navedbe predlagatelja v
zvezi s pravno ureditvijo izvršilnega postopka izpodbijanega zakona ne zadevajo, saj ta vanjo ne posega. Meni, da
predlagatelj napačno razume pomen odločb Ustavnega sodišča št. U‑I‑300/04 in št. U‑I‑267/06: prva se nanaša na prehodno določbo 1060. člena OZ, v katero izpodbijani zakon ne posega, glede druge odločbe pa predlagatelj izhaja iz napačnega
razumevanja logičnega pomena njenega izreka. Pojasnjuje, da
je Ustavno sodišče z odločbo zgolj ugotovilo, da je bilo pravilo
ne ultra alterum tantum v skladu z Ustavo, nikakor pa ni izreklo,
da je to edina ureditev teka obresti, ki bi bila skladna z Ustavo;
nasprotno, zakonodajalcu je na tem področju priznalo široko
polje proste presoje. Državni zbor hkrati ugotavlja, da se večina
pripomb Državnega sveta nanaša prav na polje proste zakonodajalčeve presoje, sicer pa je po navedbah Državnega zbora
zagotavljanje preventivne funkcije zamudnih obresti ustavno
dopusten cilj zakonodajnega urejanja, odprava prepovedi teka
zamudnih obresti ultra alterum tantum pa sredstvo za dosego
tega cilja, ki je v polju široke presoje zakonodajalca. Po mnenju
Državnega zbora tudi ne drži, da je zakonodajalec retroaktivno
posegel v odločbe Ustavnega sodišča, ureditev OZ in položaj
dolžnikov. V 3. členu izpodbijanega zakona je jasno določeno,
da zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu,
zato v ničemer ne posega v obstoječa pravna razmerja za
nazaj.
5. Mnenje Vlade in odgovor Državnega zbora sta bila
poslana predlagatelju, ki nanju ni odgovoril.
B. – I.
6. Predlagatelj navaja, da izpodbija OZ‑A. Z drugim členom OZ‑A je zakonodajalec uveljavil nov 382.a člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju OZ‑UPB1). Ta ne spreminja položaja dolžnikov glede
teka pogodbenih obresti, saj zanje še naprej ohranja veljavnost
načela ne ultra alterum tantum. Ker predlagatelj izrecno temu
členu tudi ne očita neskladja z Ustavo, je Ustavno sodišče
štelo, da predlagatelj izpodbija le 1. in 3. člen OZ‑A.
7. Člena 1 in 3 OZ‑A se glasita:
»1. člen
V Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04
in 28/06 – odločba US) se 376. člen črta.«
»3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.«
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8. OZ je v 376. členu določil, da obresti nehajo teči, ko
vsota zapadlih, pa neplačanih obveznosti doseže glavnico. Glede na umestitev določbe v zakonu (kljub nekaterim drugačnim
stališčem v teoriji) ne more biti dvoma, da je določba veljala tako
za zamudne kot za pogodbene obresti.1 Takšna določba je bila
glede na dotedanjo ureditev zamudnih obresti v ZOR novost, ki
je na podlagi prehodne določbe 1060. člena OZ veljala le za obligacijska razmerja, ki so nastala po uveljavitvi oziroma Ustavno
sodišče je prehodno določbo zaradi neskladja z drugim odstavkom 14. člena Ustave z odločbo št. U‑I‑300/04 delno razveljavilo,
tako da se je pravilo ne ultra alterum tantum uporabljalo tudi za
obligacijska razmerja, nastala pred uveljavitvijo OZ.
9. Vprašanje skladnosti 376. člena OZ z Ustavo je bilo
predmet ustavnosodne presoje v zadevi št. U‑I‑267/06. Ustavno sodišče je izpodbijano določbo presojalo z vidika drugega
odstavka 14. člena ter z vidika 33. in 2. člena Ustave. Odločilo
je, da 376. člen OZ ni v neskladju z Ustavo. Izhajalo je s stališča, da je zakonodajalčevo polje proste presoje pri urejanju
vprašanj s področja gospodarske in socialne politike, kamor
sodi tudi zakonsko urejanje vprašanj, ki se nanašajo na obveznost, višino in tek obresti, še posebej široko. Z vidika Ustave
v teh primerih ni mogoče govoriti o zgolj eni sami in edini možni
ustavnoskladni zakonodajni rešitvi. Ustavno sodišče zato ne
presoja, ali je izpodbijana zakonska ureditev med več v poštev
prihajajočimi možnostmi tudi najustreznejša, pač pa preizkuša
le z ustavnega vidika sporne mejne vrednosti zakonodajalčevega prostega preudarka. Posebej je poudarilo, da odločitev
Ustavnega sodišča v tej zadevi ne pomeni, da zakonodajalec
vprašanj, s katerimi se je Ustavno sodišče ukvarjalo ob upoštevanju raznolikosti razmerij, na katera posega ureditev obresti,
ne bi mogel urediti tudi drugače.
10. Z izpodbijanim zakonom je zakonodajalec tek zamudnih obresti uredil drugače. Pravilo ne ultra alterum tantum je
ohranil samo za pogodbene obresti, tek zamudnih obresti pa s
tem pravilom ni več omejen.
B. – II.
11. Ustavno sodišče uvodoma ugotavlja, da predlagatelj
zmotno razume pomen obeh odločb Ustavnega sodišča, na
kateri se sklicuje. Z odločbo št. U‑I‑300/04 je Ustavno sodišče delno razveljavilo prehodno določbo 1060. člena OZ, ki
ni predmet presoje v tej zadevi, hkrati pa je izpostavilo, da
se z ustavno skladnostjo ureditve, po kateri načelo ne ultra
alterum tantum velja tudi za zamudne obresti, ni ukvarjalo.
Z odločbo št. U‑I‑267/06 pa je Ustavno sodišče odločilo, da
376. člen OZ ni v neskladju z Ustavo. Kot je Ustavno sodišče
v odločbi izrecno poudarilo in kot to v zahtevi ugotovi celo sam
predlagatelj (točka B/1), odločitev Ustavnega sodišča v tej
zadevi ne pomeni, da zakonodajalec vprašanj, s katerimi se
je Ustavno sodišče ukvarjalo, ne bi mogel urediti tudi drugače.
Že zato predlagatelj razlogov, s katerimi utemeljuje zahtevo,
ne more graditi na dejstvu, da je zakonodajalec vprašanje teka
zamudnih obresti z novelo uredil drugače od ureditve, ki je že
bila predmet ustavnosodne presoje.
12. Predlagatelj navaja, da OZ‑A posega v pridobljene
pravice dolžnikov. Ustava varuje pridobljene pravice v 155. členu. Ta določba, razen pod pogoji iz drugega odstavka, prepoveduje povratni učinek pravnih aktov. Predpis učinkuje povratno
tedaj, ko je za začetek njegove uporabe določen trenutek pred
njegovo uveljavitvijo. S tem predpis poseže v pravne položaje
ali pravna dejstva, ki so bili zaključeni v času veljavnosti prejšnje pravne norme (odločba št. U‑I‑112/95 z dne 8. 5. 1997,
Uradni list RS, št. 34/97 in OdlUS VI, 57). V primeru OZ‑A in
s tem tudi izpodbijanih določb ne gre za retroaktivnost, ker je
OZ‑A začel veljati in se pričel uporabljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije (3. člen), objavljen pa je bil
v Uradnem listu št. 40/07 z dne 7. 5. 2007. Glede na navedeno
1. in 3. člen OZ‑A nista v neskladju s 155. členom Ustave.
13. Predlagatelj zakonodajalcu nadalje očita, da je s sprejemom OZ‑A kršil tudi načelo zaupanja v pravo ter v veljavnost
1

Več v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-267/06.
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in trajnost predpisov in da izpodbijani zakon posega v pričakovane pravice dolžnikov. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče,
da se posameznik ne more zanašati na to, da se veljavni zakon,
ki bi mu ob izpolnjevanju predpisanih pogojev omogočal uveljavljanje določene pravice, ne bo spremenil. Ustava namreč ne
preprečuje, da bi zakon spreminjal zakonsko določene pravice
ali pogoje za njihovo uveljavljanje z učinkom za naprej, če te
spremembe ne nasprotujejo z Ustavo določenim načelom oziroma drugim ustavnim določbam, zlasti še načelu zaupanja v
pravo kot enemu izmed načel pravne države (2. člen Ustave).2
To načelo posamezniku zagotavlja, da mu država njegovega
pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno, torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem javnem interesu.
Ker gre za splošno pravno načelo in ne neposredno za eno od
človekovih pravic, katerim po 15. členu Ustave pripada strožje
varstvo pravic zoper morebitne omejitve in druge posege, to
načelo nima absolutne veljave in je v večji meri kot posamezne
človekove pravice dostopno možnim omejitvam, torej temu, da
je v primeru konflikta oziroma kolizije med tem in drugimi ustavnimi načeli oziroma dobrinami treba v t. i. tehtanju dobrin presoditi, kateri izmed ustavno varovanih dobrin je v posameznem
spornem primeru treba dati prednost (odločba U‑I‑259/07 z dne
15. 11. 2007, Uradni list RS, št. 108/07 in OdlUS XVI, 81).
14. Z novelo OZ se je pravni položaj dolžnikov spremenil
tako, da znesek zamudnih obresti odslej po višini ni več omejen
z vsoto zapadlih in neplačanih zamudnih obresti; te tečejo, dokler
traja zamuda, torej do plačila. Ustavno sodišče je moralo zato
oceniti, ali so razlogi za spremembo pravnega položaja dolžnikov
v splošnem, javnem interesu. Zakonodajno gradivo (Poročevalec
DZ, št. 5/07) poudarja t. i. preventivno funkcijo zamudnih obresti, ki sili dolžnika k pravočasni oziroma čimprejšnji izpolnitvi
obveznosti. Funkcija zamudnih obresti je poleg nadomestila za
uporabo tujega denarja namreč zlasti preprečevati neupravičeno
rabo tujega denarja (do katere pride zaradi zamude pri plačilu)
in na ta način zagotavljati plačilno disciplino, ki je nujna za varnost pravnega prometa in za učinkovito delovanje trga. Da bi
zamudne obresti lahko učinkovito opravljale to svojo vlogo, mora
biti pravna ureditev takšna, da se dolžniku ne splača zamujati s
plačilom. To funkcijo naj bi nova ureditev opravljala učinkoviteje
od prejšnje, ko so zamudne obresti nehale teči, ko je vsota zapadlih, pa neplačanih zamudnih obresti dosegla glavnico, zaradi
česar dolžnik (lahko) ni bil več stimuliran za vračilo dolga. Po
oceni Ustavnega sodišča je takšna sprememba pravila o teku
zamudnih obresti v splošnem in javnem interesu. Plačilni disciplini in učinkom, ki jih ima na delovanje trga, je nedvomno treba
dati prednost pred »pričakovanimi pravicami« dolžnikov, da jim
zamudnih obresti, ko bo vsota zapadlih in neplačanih zamudnih
obresti dosegla glavnico, kljub še trajajoči zamudi ne bo treba
več plačevati. V vprašanje legitimnosti takšnega pričakovanja se
Ustavno sodišče na tem mestu ni spuščalo. Trditvi predlagatelja,
da so dolžniki z novelo OZ izgubili še tisto minimalno pravno varstvo, ki ga mora zagotavljati vsak pravni red, ni mogoče slediti.
Kljub črtanju pravila ne ultra alterum tantum za zamudne obresti,
OZ že samo glede zamudnih obresti zagotavlja uresničevanje
načela enake vrednosti dajatev tudi prek drugih institutov (npr. s
prepovedjo obrestnih obresti v 375. členu in z domnevo oderuških obresti v 377. členu OZ).
15. Predlagatelj tudi trdi, da je zakonodajalec s sprejemom novele v praksi vzpostavil pravno nerešljive položaje, ker
naj sodišča ne bi vedela, katero pravno ureditev po OZ ali po
OZ‑UPB1 naj pri sojenju upoštevajo. Kolikor s tem zatrjuje nejasnost in nedoločnost prehodne določbe, očitek ni utemeljen.
Prehodna določba jasno določa začetek veljavnosti izpodbijane
ureditve. Katera ureditev pa velja za posamezne kategorije dolžnikov glede na okoliščine posameznega konkretnega
primera, pa je stvar uporabe prava. Ni pristojnost Ustavnega
sodišča pojasnjevati, kako naj sodišče razlaga zakon, razlaga
zakonskih določb in skrb za enotno sodno prakso sta v prvi vrsti
2 Tako Ustavno sodišče npr. v odločbi št. U-I-101/95 z dne 8.
1. 1998 (Uradni list 13/98, OdlUS VII, 2).
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stvar sodišč. Različne razlage so lahko sestavni del presoje
zakona pred Ustavnim sodiščem šele, če je treba iz pravnega
reda izločiti njegovo neustavno razlago. Tega pa predlagatelj
ne zatrjuje.
16. Glede na navedeno 1. in 3. člen OZ‑A nista v neskladju z 2. členom Ustave.
17. Predlagatelj zatrjuje tudi neskladje z 8. členom Ustave, ki določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s
splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, in da se ratificirane
in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno.
Kolikor to trditev utemeljuje z navedbo, da sklicevanje na Direktivo ne more biti razlog za sprejem izpodbijanega zakona, ta
ne zadostuje za ugotovitev neskladja z 8. členom Ustave, natančneje pa tega očitka ne obrazloži. Prav tako predlagatelj ne
obrazloži zatrjevanih neskladij z drugim odstavkom 14. člena
in s 33. členom Ustave, zato teh trditev Ustavno sodišče ni
moglo preizkusiti.
18. Do navedb o neustavnosti izvršilnih predpisov, ki
neposredno niso predmet presoje s to zahtevo, se Ustavno
sodišče ni opredeljevalo. Presoje skladnosti ZIZ z Ustavo pa
predlagatelj ne zahteva.

Obrazložitev

C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– ur. p. b. – ZUstS) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag.
Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest
Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

1327.

Odločba o ugotovitvi, da je 6. člen Odloka
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih
poti) v Občini Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 1/07), kolikor pod zaporedno številko 12
kategorizira javno pot Konjice: odsek Režabek,
v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1449,
1418 in 1419, k. o. Slovenske Konjice, v
neskladju z Ustavo

Številka: U-I-113/08-10
Datum: 2. 4. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Leopolda Lamuta in Zinke Lamut,
oba Slovenske Konjice, ki ju zastopa Bojan Grubar, odvetnik v
Mariboru, na seji 2. aprila 2009

odločilo:
1. Člen 6 Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in
kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 1/07), kolikor pod zaporedno številko 12 kategorizira
javno pot Konjice: odsek Režabek, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1449, 1418 in 1419, k. o. Slovenske Konjice, je
v neskladju z Ustavo.
2. Občina Slovenske Konjice mora ugotovljeno neskladje
odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije tako, da z lastniki sklene pravni posel
za pridobitev zemljišča oziroma v istem roku začne postopek
razlastitve ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev
javne poti.
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A.
1. Pobudnika izpodbijata 6. člen Odloka o kategorizaciji
občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice
(v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji), kolikor pod zaporedno
številko 12 kategorizira javno pot Konjice: odsek Režabek, v
delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1449, 1418 in 1419, k. o.
Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice (v nadaljevanju
Občina) naj bi po njunih zemljiščih kategorizirala javno pot kljub
temu, da z njima ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč, niti ni zoper njiju izvedla postopka razlastitve. Menita, da
je Odlok o kategorizaciji zato v izpodbijanem delu v neskladju s
33. in z 69. členom Ustave ter s 37. členom Stvarnopravnega
zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ).
2. Občina na pobudo ni odgovorila.
B.
3. Po tretjem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) lahko pobudnik vloži pobudo, kadar podzakonski
predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil,
učinkuje neposredno in posega v pravice, pravne interese
oziroma v pravni položaj pobudnika, v enem letu od njegove
uveljavitve oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik
izvedel za nastanek škodljivih posledic. Ker do uveljavitve
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 51/07 – v nadaljevanju ZUstS‑A)
rok za izpodbijanje navedenih aktov ni bil predpisan, se citirana
določba ZUstS ne uporablja za odločanje o zadevah, v katerih
so bile vloge vložene pred uveljavitvijo ZUstS‑A (drugi odstavek 38. člena ZUstS‑A). A contrario se za zadeve, v katerih
so bile vloge vložene po uveljavitvi ZUstS‑A, tretji odstavek
24. člena ZUstS uporablja. Tudi v teh primerih pa je treba ločiti
med pobudami, ki se nanašajo na akte, ki so začeli veljati po
uveljavitvi ZUstS‑A, in med tistimi, ki se nanašajo na akte, ki so
veljali že pred uveljavitvijo ZUstS‑A. V slednjem primeru bi se
lahko rok za vložitev pobude iztekel pred uveljavitvijo ZUstS‑A,
ko navedeni procesni pogoj še ni bil predpisan. Zaradi zagotovitve enakih možnosti vsem morebitnim pobudnikom je treba
v takšnem primeru šteti, da je enoletni rok za vložitev pobude
začel teči šele z dnem uveljavitve ZUstS‑A, tj. 15. 7. 2007. V
obravnavanem primeru je zato pobuda pravočasna.
4. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da sta pobudnika
solastnika zemljišč s parc. št. 1449, 1418 in 1419, k. o. Slovenske Konjice, zato izkazujeta pravni interes za oceno ustavnosti
6. člena Odloka o kategorizaciji. Ustavno sodišče je pobudo
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena ZUstS nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
5. Odlok o kategorizaciji v 1. členu določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto
cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske
poti. V 6. členu med javnimi potmi v naseljih in med naselji pod
zaporedno številko 12 kategorizira javno pot Konjice: odsek
Režabek, ki poteka po zemljiščih v solasti pobudnikov.
6. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali
omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub
ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja
33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, da zakon uredi
pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v
katerem se za konkreten primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem so zagotovljeni tudi sodno
varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.
7. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in nasl. – v nadaljevanju
ZJC). Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za
cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost
prometa na njih. V prvem odstavku 3. člena ZJC je določeno,
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da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa
v lasti občine. V primerih, ko obstoječe javne ceste potekajo
po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot določa prvi
odstavek 3. člena ZJC, prehodna ureditev iz 19. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC‑B) predvideva, da se
lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali
nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, ki je
urejen z navedeno določbo ZJC‑B.
8. Ustavno sodišče je v odločbi št. U‑I‑387/02 z dne 20. 5.
2004 (Uradni list RS, št. 62/04 in OdlUS XIII, 36) presodilo, da
občina po ugotovitvi, da je posamezna javna cesta grajena na
zemljišču, ki je v zasebni lasti, zgolj zaradi tega ne sme opustiti
njene kategorizacije, ker je dolžna spoštovati predpisana merila
za kategorizacijo javnih cest. V primeru, da cesta izpolnjuje ta
merila, je občina dolžna cesto ustrezno kategorizirati in s pravnim poslom ali po navedenem razlastitvenem postopku pridobiti
zemljišče, na katerem je cesta zgrajena.
9. V obravnavanem primeru Občina z lastniki ni sklenila
pravnega posla za pridobitev zemljišč. Zoper njih tudi ni bil
izveden postopek razlastitve. Zato je 6. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 19. členom ZJC‑B in
z 69. členom Ustave. Ker 6. člen Odloka o kategorizaciji v tem
delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju
tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je iz navedenih
razlogov ugotovilo neskladnost izpodbijane določbe Odloka o
kategorizaciji, zato ni ocenilo še drugih očitkov pobudnikov.
10. Gre za primer iz 48. člena ZUstS, zato je Ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo. Kadar Ustavno sodišče izda
ugotovitveno odločbo, določi organu, ki je izdal protiustaven
oziroma nezakonit predpis, rok, v katerem mora ugotovljeno
neustavnost oziroma nezakonitost odpraviti (drugi odstavek
48. člena ZUstS). Izpodbijana določba Odloka o kategorizaciji
je v neskladju z Ustavo, ker je Občina opustila dolžno ravnanje.
Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 48. člena
v povezavi z drugim odstavkom 40. člena ZUstS naložilo Občini, naj v roku šestih mesecev z lastniki sklene pravni posel
za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne razlastitveni
postopek ali pa v primeru ugotovitve, da lokalna cesta ne izpolnjuje pogojev za kategorizacijo, v skladu z ZJC izpelje postopek
za njeno ukinitev.
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger,
mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag.
Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril
Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

1328.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
ter zavrženju in zavrnitvi pobude

Številka:

U-I-50/08-16
Up‑2177/08‑16
Datum: 26. 3. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v
postopku odločanja o ustavni pritožbi Vladimirja Krishtofa in
Galine Krishtof, oba Ruska federacija, ki ju zastopa mag. Matevž Krivic, Spodnje Pirniče, na seji 26. marca 2009

Uradni list Republike Slovenije
odločilo:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 26. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni
list RS, št. 111/07) se zavrže.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
prvega odstavka 26. člena Zakona o mednarodni zaščiti se
zavrne.
3. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I
Up 215/2008 z dne 5. 6. 2008 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 416/2008 z dne 16. 4. 2008 in z odločbo Ministrstva za
notranje zadeve št. 2142‑224/2007/28 (1352‑14) z dne 20. 2.
2008 se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ)
je kot očitno neutemeljeno zavrnilo prošnji pritožnikov za priznanje mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji in odločilo,
da morata nemudoma po pravnomočnosti odločbe zapustiti
Republiko Slovenijo. Upravno sodišče je tožbo pritožnikov zavrnilo. Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo pritožnikov in potrdilo
izpodbijano sodbo.
2. Pritožnika zatrjujeta, da jima je bila sodba Vrhovnega
sodišča napačno vročena. Navajata, da je bil njun pooblaščenec v postopku pred Vrhovnim sodiščem odvetnik Andrej
Žabjek, zato bi morala biti sodba vročena njemu. Spoštovanje
zakonskih pravil o vročanju stranki z odvetniškim zastopanjem naj bi omogočalo pravočasno vlaganje pravnih sredstev,
nespoštovanje teh pravil pa naj bi vse to onemogočalo in oteževalo. S tem naj bi jima bili kršeni pravici iz 22. in 25. člena
Ustave. Pritožnika zatrjujeta, da je Upravno sodišče nezakonita
in sporna stališča MNZ nadomestilo z drugačnimi, zakonitimi
ali manj spornimi lastnimi stališči. S tem naj bi s svojo sodbo
navedlo drugačne razloge za upravno odločbo. Menita, da bi
moralo Upravno sodišče presoditi zakonitost upravne odločbe
in jo v primeru ugotovljenih nezakonitosti vrniti v novo odločanje
ali pa odločanje nadomestiti s svojim odločanjem v sporu polne
jurisdikcije. Upravno sodišče naj bi nezakonito argumentacijo v
upravni odločbi nadomestilo z drugačno argumentacijo, ne da
bi to izrecno povedalo, hkrati pa v sodbi zatrjuje, da je upravna
odločba pravilna in zakonita. Takšen način sojenja v upravnem
sporu naj bi vzbujal tudi sum v poštenost in nepristranskost
sojenja in naj bi pomenil kršitev pravice iz prvega odstavka
23. člena Ustave. O določenih spornih vprašanjih naj bi novo
argumentacijo navedlo šele Vrhovno sodišče, tako da naj bi bilo
pritožnikoma onemogočeno, da bi se zoper taka stališča pritožila. Zato gre za kršitev 25. člena Ustave. Pritožnika zatrjujeta
kršitev 22. člena Ustave, ker se ne strinjata s stališčem Upravnega in Vrhovnega sodišča, da so bili izpolnjeni pogoji za odločanje v pospešenem postopku. Pritožnika naj bi tako v tožbi kot
v pritožbi zatrjevala, da je MNZ le delno upoštevalo napotke iz
sodb Upravnega in Vrhovnega sodišča v prejšnjem postopku.
Po mnenju pritožnikov MNZ ni imelo zakonite podlage za nespoštovanje izrecne zahteve sodišča, da mora v ponovljenem
postopku odločati v rednem postopku. Upravno sodišče naj bi
navedlo, da se v ponovljenem postopku izpodbijana upravna
odločba ne opira na nobeno od tistih treh okoliščin, na podlagi
katerih je MNZ odločilo v prejšnjem postopku. Pritožnika se s
tem ne strinjata. V nadaljevanju ustavne pritožbe podrobno
pojasnjujeta dejansko stanje v zvezi s pridobitvijo potnega lista
pritožnice. Pritožnika tudi opozorita, da je Upravno sodišče
ugotovilo, da je bila pritožnikoma kršena pravica iz 22. člena
Ustave, ker nista bila soočena z ugotovitvami pristojnega organa, vendar naj bi v nadaljevanju sodbe navedlo, da ta procesna napaka ni mogla vplivati na zakonitost in pravilnost
odločbe. Pritožnika menita, da bi moralo Upravno sodišče, če
je ugotovilo nezakonitost odločbe, to odpraviti in zadevo vrniti v
novo odločanje. Pritožnika sta v tožbi zatrjevala, da je 26. člen
Zakona o mednarodni zaščiti (v nadaljevanju ZMZ) v neskladju
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z Ustavo, zato sta predlagala prekinitev postopka na podlagi
156. člena Ustave. Menita, da iz prvega odstavka 26. člena
ZMZ izhaja, da pojem preganjanje pomeni samo že izvršena
dejanja, ne pa tudi grozečega preganjanja. Iz Konvencije o
statusu beguncev ter Protokola o statusu beguncev (Uradni list
FLRJ, MP, št. 7/60, Uradni list SFRJ, MP, št. 15/67, Uradni list
RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – v nadaljevanju Ženevska konvencija) pa naj bi izhajalo, da je temeljni pogoj za pridobitev statusa
begunca obstoj utemeljenega strahu pred preganjanjem. Prvi
odstavek 26. člena ZMZ pojma utemeljenega strahu sploh ne
vsebuje, zato naj bi bil očitno v neskladju z Ženevsko konvencijo. To neskladnost naj bi bilo mogoče premostiti z ustrezno
razlago zakonske določbe. Vendar naj sodišči tega ne bi storili.
Pritožnika tudi menita, da je drugi odstavek 26. člena ZMZ
v neskladju z Ženevsko konvencijo, ker taksativno našteva
dejanja preganjanja. Drugi odstavek 26. člena ZMZ naj bi bil
tudi v neskladju z Direktivo Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila
2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva,
da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov
potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (UL L
304, 30. 9. 2004, str. 12–23 – v nadaljevanju Kvalifikacijska
direktiva). Upravno sodišče naj bi ta tožbeni ugovor zavrnilo
skopo in mimo tožbenih ugovorov. Pritožbeno sodišče pa naj
bi ta ugovor zavrnilo z »nevrednim argumentom«, da drugi odstavek 26. člena ZMZ dejanja preganjanja našteva primeroma.
Upravno in Vrhovno sodišče naj bi tudi v konkretnem postopku
pojem dejanje preganjanja razlagali napačno. Menita, da sodišči ne želita 26. člena ZMZ ustrezno razlagati tako, da pojem
preganjanje ne pomeni samo že izvršenih dejanj preganjanja,
temveč tudi obstoj strahu pred takim preganjanjem. Menita, da
bi takšna »interpretacija zahtevala popolno in radikalno opustitev večletne ustaljene upravno‑sodne prakse, ki je bila tej razlagi ravno nasprotna«. Pritožnika podrobno navajata posamezne
dele obrazložitve sodbe Upravnega in Vrhovnega sodišča, iz
katerih naj bi izhajalo, da sta sodišči kot kriterij preganjanja
razumeli samo izvršena dejanja nasilja. Navajata tudi, da iz
62. člena Ustave izhaja pravica do prevoda celotne odločbe
MNZ, zato naj bi Upravno in Vrhovno sodišče napačno razlagali 62. člen Ustave. Pritožnika tudi menita, da bi morala biti v
skladu z 62. členom Ustave celotna odločba MNZ prevedena
v ruski jezik. Ker ni bila, naj bi jima bile s tem kršene pravice iz
22., 25. in 62. člena Ustave. Menita, da prevod odločbe MNZ ni
bil v skladu s tretjim odstavkom 10. člena ZMZ, ker ni vseboval
bistvenih razlogov za odločitev, in navedeta, v katerem delu
je manjkal ključni podatek v ruskem prevodu povzetka obrazložitve. Pritožnika zatrjujeta tudi kršitev 22. člena Ustave, ker
Upravno in Vrhovno sodišče nista odgovorili na vse upoštevne
tožbene in pritožbene očitke. Sodišči naj ne bi odgovorili na
očitek o napačnem odločanju v pospešenem postopku, očitek
o napačno ugotovljenem dejanskem stanju glede izdaje potnega lista pritožnice, očitek o kršitvi 22. člena Ustave zaradi
kršitve načela zaslišanja stranke, očitek o neustavnosti tretjega
odstavka 10. člena ZMZ in očitek, da odločba MNZ ni bila prevedena v skladu s tretjim odstavkom 10. člena ZMZ. Sodišči
naj tudi ne bi odgovorili na obrazložen predlog o neustavnosti
26. člena ZMZ. Pritožnika tudi predlagata začasno zadržanje
izvršitve upravne odločbe.
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up‑2177/08
z dne 23. 9. 2008 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo in odločil, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvršitev odločbe MNZ. V skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju
ZUstS) sta bila sklep o sprejemu in ustavna pritožba vročena
Vrhovnemu sodišču in MNZ.
4. Pobudnika sta vložila pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti 26. člena ZMZ. Zatrjujeta, da je 26. člen ZMZ
v neskladju z Ženevsko konvencijo. Zato naj bi bila izpodbijana zakonska določba tudi v neskladju z ustavno zahtevo, da
morajo biti zakoni v skladu z ratificiranimi in za Slovenijo zavezujočimi mednarodnimi konvencijami (8. člen in drugi odstavek
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153. člena Ustave). Ženevska konvencija kot temeljni pogoj za
pridobitev statusa begunca predpisuje utemeljen strah pred
preganjanjem, ne pa že izvršenih dejanj preganjanja. Iz prvega
odstavka 26. člena ZMZ naj bi izhajalo, da za pridobitev statusa begunca ne zadostuje samo grozeče preganjanje, temveč
morajo biti dejanja preganjanja že izvršena. To naj bi izhajalo
tudi iz 55. člena ZMZ, ki izrecno omejuje pogoje za pridobitev
mednarodne zaščite samo na pogoj iz 26. člena ZMZ. Drugi
odstavek 26. člena ZMZ naj bi bil v neskladju z Ženevsko
konvencijo, ker taksativno našteva oblike dejanj preganjanja.
Pobudnika pa menita, da so lahko posamezniki preganjani s
kakršnimikoli dejanji, ki pomenijo hudo kršitev katerihkoli človekovih pravic. Zato naj bi bila omejitev oblik dejanj preganjanja v
neskladju z Ženevsko konvencijo. Pobudnika tudi navajata, da
je drugi odstavek 26. člena ZMZ bistveno drugačen od besedila
drugega odstavka 9. člena Kvalifikacijske direktive, ki določa,
da imajo dejanja preganjanja lahko med drugim oblike, naštete
v nadaljevanju te določbe.
B. – I.
5. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko
da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena
ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga,
neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Morebitna ugoditev predlogu mora
privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja (tako npr. v
odločbi št. U‑I‑18/98 z dne 19. 4. 2001, Uradni list RS, št. 37/01
in OdlUS X, 76).
6. Pobudnika sta pravni interes za odločitev o pobudi za
oceno ustavnosti drugega odstavka 26. člena ZMZ utemeljevala z vloženo ustavno pritožbo (Up‑2177/08). Pritožnikoma je
bila prošnja za mednarodno zaščito zavrnjena na podlagi tretje
alineje 55. člena ZMZ.1 V drugem odstavku 26. člena ZMZ
so določene oblike dejanj preganjanja v skladu s 1A. členom
Ženevske konvencije. Iz odločbe MNZ in sodb Upravnega ter
Vrhovnega sodišča jasno izhaja, da prošnji pobudnikov za
mednarodno zaščito nista bili zavrnjeni, ker bi pobudnika v njiju
navajala oblike dejanj, ki niso navedene v drugem odstavku
26. člena ZMZ. Njuni prošnji za mednarodno zaščito sta bili
zavrnjeni, ker dejanja preganjanja, ki sta jih navajala, niso
dosegala potrebne stopnje intenzivnosti, ki jo določa prvi odstavek 26. člena ZMZ. Dejanja preganjanja, ki sta jih opisovala
pritožnika v prošnji za mednarodno zaščito, pa so sodila v okvir
možnih dejanj, ki so določena v drugem odstavku 26. člena
ZMZ. Ker pobudnikoma prošnja za mednarodno zaščito ni
bila zavrnjena na podlagi tretje alineje 55. člena ZMZ v zvezi z
drugim odstavkom 26. člena ZMZ, Ustavno sodišče ugotavlja,
da morebitna ugoditev pobudi ne bi privedla do izboljšanja
pravnega položaja pobudnikov.
7. Zato pobudnika z vložitvijo ustavne pritožbe št. Up‑2177/08 ne izkazujeta pravnega interesa za oceno
ustavnosti drugega odstavka 26. člena ZMZ. Ustavno sodišče
je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega
odstavka 26. člena ZMZ zavrglo.
B. – II.
8. Ker sta pritožnika vložila ustavno pritožbo zoper sodbo
Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Upravnega sodišča in z
odločbo MNZ, ki temeljijo na tretji alineji 55. člena ZMZ v zvezi
s prvim odstavkom 26. člena ZMZ, izkazujeta pravni interes
za oceno ustavnosti prvega odstavka 26. člena ZMZ. Ker je
odločitev o ustavni pritožbi odvisna tudi od odločitve o pobudi,
je moralo Ustavno sodišče najprej odločiti o njej.
9. Pobudnika zatrjujeta, da je prvi odstavek 26. člena
ZMZ v neskladju z Ženevsko konvencijo in posledično tudi z
8. členom in z drugim odstavkom 153. člena Ustave. Menita,
1 Tretja alineja 55. člena ZMZ določa: »Pristojni organ v pospešenem postopku prošnjo kot očitno neutemeljeno zavrne, če je
očitno, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za mednarodno zaščito,
kot jih določata 26. in 28. člen tega zakona.«
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da izpodbijana določba kot pogoj za pridobitev statusa begunca zahteva, da morajo biti dejanja preganjanja že izvršena. Iz
Ženevske konvencije naj bi izhajalo, da za pridobitev statusa
begunca zadostuje že utemeljen strah pred takšnimi dejanji.
10. Prvi odstavek 26. člena ZMZ določa: »Dejanja preganjanja v skladu s 1A. členom Ženevske konvencije morajo:
– biti dovolj resne narave ali dovolj ponavljajoča, da
predstavljajo hudo kršitev človekovih temeljnih pravic, zlasti
pravic, ki jih v skladu z drugim odstavkom 15. člena Evropske
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ni mogoče omejiti ali
– predstavljati zbir (akumulacijo) različnih ukrepov, vključno s kršitvami človekovih pravic, ki so dovolj resne narave ali
so dovolj ponavljajoča, da predstavljajo hudo kršitev človekovih
pravic.«
11. V ZMZ so določeni temeljna načela, postopek za
priznanje in odvzem mednarodne zaščite, trajanje in vsebina
mednarodne zaščite ter obseg pravic in dolžnosti prosilcev za
mednarodno zaščito in oseb, ki so pridobile mednarodno zaščito (prvi odstavek 1. člena ZMZ). V drugem odstavku 2. člena
ZMZ je določeno, da se status begunca prizna državljanu tretje
države, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem,
temelječem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju
nahaja izven države, katere državljan je, in ne more ali zaradi
takega strahu noče uživati varstva te države, ali osebi brez
državljanstva, ki se nahaja izven države, kjer je imela prebivališče, pa se zaradi takšnih dogodkov in zaradi utemeljenega
strahu ne more ali noče vrniti v to državo. V III. poglavju ZMZ
je urejeno ugotavljanje pogojev za mednarodno zaščito. V
prvem odstavku 21. člena ZMZ je določeno, da mora prosilec
sam navesti vsa dejstva in okoliščine, ki utemeljujejo njegov
strah pred preganjanjem. V 24. in 25. členu ZMZ so določeni
subjekti preganjanja in subjekti zaščite. V 26. členu ZMZ so
določene lastnosti dejanj preganjanj. V 27. členu so določeni
razlogi preganjanja.
12. Posamezne zakonske določbe ni mogoče razlagati
neodvisno od drugih zakonskih določb. Pomen posamezne zakonske določbe je treba razlagati glede na njeno umeščenost
v pravni sistem.2 Opredelitev statusa begunca vsebuje večje
število nedoločenih pravnih pojmov. Vendar izrecne opredelitve
teh pojmov Ženevska konvencija ne vsebuje. V posameznih
členih III. poglavja ZMZ so podrobneje določeni pomeni posameznih nedoločnih pravnih pojmov, ki so element opredelitve begunca. Navedene zakonske določbe tvorijo celoto pri
opredeljevanju pogojev za pridobitev statusa begunca, ki so
določeni v drugem odstavku 2. člena ZMZ, zato jih ni mogoče
razlagati neodvisno od drugih določb. Očitki pobudnikov, da iz
prvega odstavka 26. člena ZMZ izhaja, da mora pristojni organ
pri presoji, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa
begunca, upoštevati samo že izvršena dejanja preganjanja, ne
sme pa upoštevati dejanj, ki bi jim bil lahko prosilec izpostavljen
v prihodnosti, so očitno neutemeljeni. Namen pridobitve statusa
begunca je zaščititi posameznika pred bodočimi kršitvami človekovih pravic. Posamezna država z zaščito prepreči, da bi bil
posameznik ob vrnitvi v svojo državo izpostavljen preganjanju.
Zato pristojni organ vedno presoja, ali obstaja utemeljen strah
prosilca, da bo v prihodnosti (ob vrnitvi v svojo državo) izpostavljen preganjanju. Ni pa namen pridobitve statusa begunca
ugotoviti, ali je bil prosilec v preteklosti izpostavljen preganjanju. Ugotovitev pristojnega organa, da je bil posamezen prosilec že izpostavljen dejanjem preganjanja, je lahko le upošteven
dokaz, da je strah prosilca pred preganjanjem res utemeljen.
Vendar pa to ne pomeni, da sta vsako dejanje ali situacija,
za katera se prosilec boji, da ju bo ob vrnitvi v izvorno državo
doživel, preganjanje v pomenu Ženevske konvencije. Dejanja
ali situacije, ki jih prosilec sicer lahko dojema kot preganjanje
in z njimi utemeljuje svoj strah pred vrnitvijo v izvorno državo,
2 M. Pavčnik, Argumentacija v pravu, Zbirka Pravna obzorja,
Cankarjeva založba, Ljubljana 2004, str. 71.
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morajo objektivno izpolnjevati pogoje, določene v prvem odstavku 26. člena ZMZ, da prosilec za mednarodno zaščito lahko izpolni pogoje za pridobitev statusa begunca. Zato so očitki
pobudnikov, da je prvi odstavek 26. člena ZMZ v neskladju z
Ženevsko konvencijo, neutemeljeni in je bilo treba pobudo v
tem delu zavrniti.
B. – III.
13. Ustavno sodišče je v postopku vpogledalo v spis MNZ.
Ker je Ustavno sodišče pobudo pritožnikov za oceno ustavnosti
prvega odstavka 26. člena ZMZ zavrnilo, z vidika skladnosti s
človekovimi pravicami ali temeljnimi svoboščinami ne more biti
sporno, če so MNZ, Upravno sodišče in Vrhovno sodišče pri
odločanju uporabili tretjo alinejo 55. člena ZMZ v zvezi s prvim
odstavkom 26. člena ZMZ.
14. Pritožnika zatrjujeta, da jima je bila sodba Vrhovnega
sodišča napačno vročena (njima osebno, namesto njunemu
pooblaščencu odvetniku Andreju Žabjeku). Zato naj bi jima
bili kršeni pravici iz 22. in 25. člena Ustave. Ustavno sodišče
je pri vpogledu v spis ugotovilo, da sta pritožnika ob vložitvi
pritožbe zoper sodbo Upravnega sodišča na pritožbi navedla,
da s podpisom pooblaščata odvetnika Andreja Žabjeka. Vendar
iz spisa ne izhaja, da bi odvetnik Andrej Žabjek njuno pooblastilo sprejel. Zato so očitki pritožnikov o napačni vročitvi očitno
neutemeljeni. Očitki o kršitvi 22. in 25. člena Ustave zaradi
napačne vročitve so neutemeljeni.
15. Pritožnika z večino navedb oporekata napačni uporabi
materialnega prava, napačno ugotovljenemu dejanskemu stanju in zmotni dokazni oceni ugotovljenega dejanskega stanja.
Ustavno sodišče ne presoja samih po sebi nepravilnosti pri
ugotavljanju dejanskega stanja in uporabi materialnega ter procesnega prava. V skladu s prvim odstavkom 50. člena ZUstS
Ustavno sodišče preizkusi le, ali so bile z izpodbijano sodno
odločbo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine.
Ustavno sodišče lahko presoja tudi, ali gre za sprejem očitno
napačne odločitve, ki bi jo bilo mogoče označiti za arbitrarno,
kar bi pomenilo kršitev pravice do enakega varstva pravic iz
22. člena Ustave. Za to pa v tem primeru ne gre.
16. Pritožnika menita, da bi moralo MNZ v ponovljenem
postopku odločiti v rednem postopku, kar izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča, izdane v predhodnem postopku. Zato
naj bi bilo stališče Upravnega in Vrhovnega sodišča, da so
bili izpolnjeni pogoji za odločanje v pospešenem postopku,
napačno. Upravno sodišče je v sodbi pojasnilo, da je MNZ
v predhodnem postopku odločalo na podlagi Zakona o azilu
(Uradni list RS, št. 51/06 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZAzil), v
ponovljenem postopku pa je odločalo na podlagi ZMZ. MNZ je
v predhodnem postopku prošnjo zavrnilo, ker naj bi pritožnika
zlorabljala azilni postopek. V ponovljenem postopku pa je MNZ
prošnjo zavrnilo, ker je ugotovilo, da prosilca očitno ne izpolnjujeta pogojev za mednarodno zaščito, kot jih določata 26.
in 28. člen tega zakona. Zato so bila za odločitev pomembna
druga dejstva. Ugotovilo je, da MNZ svojo odločitev ni oprlo
na tista dejstva, ki so bila sporna v predhodnem postopku.
Glede okoliščin v zvezi z izdajo potnega lista pritožnice pa je
zavzelo stališče, da je MNZ ugotovilo drugačne podrobnosti in
pravno upoštevna dejstva. V obrazložitvi je MNZ pojasnilo, da
pritožnica ves čas trdi, da je preganjana zaradi svojega moža.
Zato pristojni organ meni, da ni logično, da bi njenemu možu,
ki naj bi bil preganjan, potni list izdali že leta 2004, pritožnici, ki
naj bi bila preganjana samo zaradi moža, pa potnega lista ne
bi hoteli izdati. Iz navedenega izhaja, da dejstvo izdaje potnega
lista leta 2002, ki naj bi bil notranji potni list, ni bilo bistveno za
presojo MNZ, da ne verjame pritožnici, da ji potnega lista niso
hoteli izdati. Upravno sodišče je v obrazložitvi še pojasnilo, da
so bili pogoji za odločanje v pospešenem postopku po ZAzil
bistveno drugačni od pogojev, ki so določeni v ZMZ. V skladu
z ZAzil je lahko pristojni organ v pospešenem postopku odločal
le na podlagi prošnje za azil. V pospešenem postopku po ZMZ
pa lahko pristojni organ dejansko stanje ugotovi tudi iz drugih

Uradni list Republike Slovenije
okoliščin.3 Zato je presodilo, da zgolj zato, ker je MNZ odločalo
v pospešenem postopku, odločba MNZ ni nezakonita. Vrhovno
sodišče je potrdilo stališče Upravnega sodišča, da so izpolnjeni vsi formalni pogoji za odločanje v pospešenem postopku.
Glede spornih dogodkov v zvezi s pridobitvijo potnega lista
pritožnice pa se je strinjalo s stališčem Upravnega sodišča, da
je MNZ te okoliščine ocenjevalo z drugega vidika in odločitev
utemeljilo z drugimi argumenti. Stališče Upravnega in Vrhovnega sodišča temelji na zaključkih, ki so glede na pravila razlage
pravnih norm mogoči, zato ne more pomeniti, da gre za očitno
napačno odločitev, ki bi utemeljevala poseg Ustavnega sodišča
zaradi zatrjevane kršitve iz 22. člena Ustave. Zgolj dejstvo, da
se pritožnika s takšnim stališčem sodišč ne strinjata, za utemeljitev kršitve 22. člena Ustave ne zadošča.
17. Pritožnika navajata, da naj bi MNZ in sodišči za dejanja preganjanja šteli samo fizično in psihično nasilje. Drugih
kršitev človekovih pravic, ki naj bi jim bila pritožnika izpostavljena, pa naj ne bi šteli za možne oblike preganjanj. Ta očitek
pritožnikov ne drži. Iz obrazložitve odločbe MNZ izhaja, da je
pristojni organ pri oceni, ali okoliščine, s katerimi pritožnika
utemeljujeta svoj strah pred vrnitvijo v izvorno državo, pomenijo preganjanje v pomenu Ženevske konvencije, poleg dejanj
fizičnega in psihičnega nasilja ocenjeval tudi morebitne druge
kršitve človekovih pravic. Iz odločbe MNZ izhaja, da je pristojni
organ presojal tudi okoliščine v zvezi z zavrnitvijo registracije
Društva starih Avstrijcev, okoliščine v zvezi s članstvom v nevladni organizaciji Memorial in zavrnitvijo pritožnika pri dostopu do
različnih podatkov, okoliščine v zvezi z možnostjo pritožnikov
do verskega udejstvovanja in okoliščine v zvezi s prenehanjem
delovnega razmerja pritožnika. MNZ je presodilo, da bi dogodki, ki sta jih navajala pritožnika, lahko pomenili preganjanje,
vendar je ocenilo, da nekaterih dogodkov pritožnika nista verodostojno izkazala, nekateri dogodki pa ne pomenijo tako hude
kršitve človekovih pravic, da bi šteli za preganjanje v pomenu
Ženevske konvencije. Tudi Upravno in Vrhovno sodišče sta
navedli, da bi dejanja, ki jih navajata pritožnika, lahko štela za
preganjanje v pomenu Ženevske konvencije, vendar v konkretnem primeru niso dosegla zadostne stopnje intenzivnosti.
18. Pritožnika tudi zmotno menita, da so MNZ in sodišči
pri presoji, ali prosilca izpolnjujeta pogoje za pridobitev statusa
begunca, upoštevali samo že izvršena dejanja preganjanja,
niso pa upoštevali možnih dejanj preganjanja, ki naj bi pritožnikoma grozila ob vrnitvi v izvorno državo. V skladu s prvim odstavkom 21. člena ZMZ mora prosilec sam navesti vsa dejstva
in okoliščine, ki utemeljujejo njegov strah pred preganjanjem
ali resno škodo. Pritožnika sta sama svoj strah pred preganjanjem utemeljevala samo s preteklimi dogodki. V prošnji
nista navajala nobenih drugih okoliščin, ki naj bi jima grozile v
primeru vrnitve v izvorno državo. MNZ in sodišči so se opredelili do tistih okoliščin, ki sta jih prosilca navajala. To pa še ne
pomeni, da naj bi MNZ in sodišči zavzeli stališče, da utemeljen
strah pred preganjanjem izkazujejo samo tisti prosilci, ki naj
bi bili preganjanju dejansko že izpostavljeni, tisti prosilci, ki pa
preganjanju še niso bili izpostavljeni, vendar pa jim ob vrnitvi v
državo preganjanje grozi, pa ne morejo izkazati utemeljenega
strahu pred preganjanjem.
19. Neutemeljeni so tudi očitki pritožnikov, da sta sodišči
očitno napačno uporabili 62. člen Ustave, ki zagotavlja pravico
do uporabe svojega jezika in pisave v postopku. Pritožnika
menita, da imata na podlagi 62. člena Ustave pravico do
celotnega prevoda odločbe upravnega organa v svoj jezik. Iz
62. člena Ustave izhaja, da je za implementacijo te ustavne
določbe izrecno potreben zakon, ki določi, na kakšen način se
ta pravica uresničuje v različnih življenjskih situacijah, in tako
podrobneje določi njeno vsebino. Način, po katerem naj državni organi to zagotovijo, Ustava prepušča zakonodajalcu. Pri
3 V 54. členu ZMZ je določeno, da pristojni organ odloči v pospešenem postopku le, če se da dejansko stanje v celoti ugotoviti
na podlagi dejstev in okoliščin iz prve do osme alineje 23. člena
tega zakona.
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določanju ustavnopravnega okvira te pravice je treba izhajati
tudi iz načela, da je v Sloveniji uradni jezik slovenščina (oziroma na določenih območjih tudi italijanščina in madžarščina).
Zato iz 62. člena Ustave izhaja zahteva, da se pred sodiščem
vsakomur omogoči, da spremlja (ustni) postopek v jeziku, ki
ga razume, kar predpostavlja ustrezno prevajanje na narokih
ali pri drugih ustnih procesnih dejanjih. Ne glede na navedeno
veljajo dodatna ustavna jamstva glede uporabe jezika oseb, ki
jim je bila odvzeta prostost, iz 19. člena Ustave ter upoštevne
določbe ratificiranih mednarodnih pogodb.4 Iz 62. člena Ustave
ne izhaja zahteva, da bi morali organi javne oblasti stranki tudi
v pisni komunikaciji omogočiti uporabo jezika, ki ga stranka razume. Ker je od stranke mogoče zahtevati, da sama poskrbi za
prevod pisnih vlog, ki jih naslavlja na sodišče, je od nje mogoče
zahtevati tudi, da sama poskrbi tudi za prevod sodnih pisanj, ki
jih prejme od sodišča (sklep št. Up‑1378/06 z dne 20. 5. 2008,
Uradni list RS, št. 59/08 in OdlUS XVII, 41). Zakonodajalec je
v ZMZ uredil način izvrševanja te pravice v azilnem postopku.
Med drugim imajo prosilci za mednarodno zaščito tudi pravico,
da so v jeziku, ki ga razumejo, seznanjeni z vsebino pisne odločitve. V jezik, ki ga razumejo, pa se prevede le izrek, kratek
povzetek obrazložitve, iz katerega izhajajo bistveni razlogi za
odločitev, in pravni pouk. Zato zgolj zato, ker prosilci za mednarodno zaščito niso upravičeni do celotnega prevoda upravne
odločbe, še ni poseženo v pravico iz 62. člena Ustave.
20. Pritožnika menita, da bi moralo Upravno sodišče,
če je ugotovilo kršitev ustavno procesnih jamstev iz 22. člena
Ustave, upravni akt odpraviti in vrniti v novo odločanje. Upravni
spor naj ne bi bil namenjen popravljanju procesnih napak. Ti
očitki pritožnikov ne držijo. Upravno sodišče lahko na podlagi
druge alineje drugega odstavka 63. člena Zakona o upravnem
sporu (Uradni list RS, št. 105/06 – v nadaljevanju ZUS‑1) tudi
samo odpravi procesne kršitve v upravnem sporu in zavrne
tožbo. Zato zgolj zato, ker Upravno sodišče ob ugotovljeni kršitvi načela zaslišanja stranke ni odpravilo odločbe MNZ, sodba
Upravnega sodišča še ni očitno napačna. Vendar v konkretnem
primeru Upravno sodišče ni samo odpravilo procesne kršitve,
temveč je opravilo presojo, da navedena procesna kršitev ne
more vplivati na zakonitost in pravilnost odločitve. V konkretnem primeru je upravni organ odločitev, da prošnji pritožnikov
za mednarodno zaščito zavrne, utemeljilo z več različnimi
okoliščinami. Ugotovitve, s katerimi upravni organ pred izdajo
odločbe ni soočil pritožnikov, temeljijo na dokumentih, ki sta jih
v spis vložila sama pritožnika, ali na dokumentih, ki bi jih morala
poznati (Kazenski zakonik Rusije). Navedene ugotovitve pa
niso bile bistvene za dokončno odločitev, temveč samo dodatne okoliščine, ki so potrjevale odločitev upravnega organa. Za
uspeh ustavne pritožbe bi pritožnika v takšnem primeru morala
izkazati, da so vsi razlogi za zavrnitev prošnje za mednarodno
zaščito v nasprotju s kakšno človekovo pravico ali temeljno
svoboščino. Če je izključeno, da bi odločitev upravnega organa
lahko bila drugačna, če do kršitve človekovih pravic ne bi prišlo,
potem pritožnika z ustavno pritožbo ne moreta uspeti. Takšen
pa je položaj vsaj v primeru, kadar pristojni organi odločitev
utemeljijo z več razlogi, vsaj eden od teh pa s stališča kršitve
človekovih pravic ni sporen. Pritožnika v tožbi nista uveljavljala
očitka kršitve načela zaslišanja stranke v upravnem postopku.
Tega očitka izrecno nista uveljavljala niti v pritožbi zoper sodbo Upravnega sodišča niti v ustavni pritožbi. V pritožbi zoper
sodbo Upravnega sodišča in v ustavni pritožbi pa tudi nista
izkazala, da bi v odgovoru zoper ugotovitve upravnega organa
navajala taka dejstva ali okoliščine, ki bi nasprotovali ugotovitvam upravnega organa. Zato so po mnenju Ustavnega sodišča
očitki o kršitvi 22. člena Ustave neutemeljeni.
21. Pritožnika zatrjujeta, da Upravno in Vrhovno sodišče nista odgovorili na vse tožbene in pritožbene očitke. Iz
22. člena Ustave izhaja obveznost sodišča vzeti na znanje
4 Zlasti drugi odstavek 5. člena in tretji odstavek 6. člena
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
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navedbe strank, jih pretehtati in se do tistih navedb, ki so
bistvenega pomena za odločitev, v obrazložitvi odločbe tudi
opredeliti. Iz te pravice pa ne izhaja obveznost sodišča, da se
opredeli do tistih navedb stranke, ki za odločitev o zadevi niso
bistvene ali so očitno neutemeljene. Pri tem tudi ni nujno, da je
opredelitev do navedbe stranke izrecna, ampak zadostuje, da
odgovor smiselno izhaja iz obrazložitve. Prav tako pritožbeno
sodišče ni dolžno ponavljati materialnopravnih razlogov za odločitev, s katero se strinja, če je obrazložitev nižje stopnje dovolj
izčrpna in popolna. Ob upoštevanju navedenih izhodišč sledi,
da je očitek pritožnikov, da se Upravno in Vrhovno sodišče nista
opredelili do tožbenih in pritožbenih razlogov in argumentov,
neutemeljen. Upravno sodišče in Vrhovno sodišče sta se v
sodbah opredelili do vseh tožbenih in pritožbenih ugovorov
(neupoštevanje napotkov iz sodb v predhodnem postopku,
odločanje v pospešenem postopku, ugotavljanje dejanskega
stanja v zvezi s pridobitvijo potnega lista, neskladnost 26. člena
ZMZ z Ženevsko konvencijo, kršitev pravice do izjave, protiustavnost tretjega odstavka 10. člena ZMZ). Ne gre torej za to,
da bi Upravno in Vrhovno sodišče prezrli navedbe pritožnikov,
temveč za to, da se pritožnika ne strinjata z dokazno oceno in
s stališči, na katerih temeljita izpodbijani odločitvi. Vrhovno sodišče je v obrazložitvi navedlo, kot opozarjata pritožnika, da je
o oceni skladnosti zakonov z Ustavo pristojno odločati Ustavno
sodišče in da zato sodišču ni treba posebej pojasnjevati, zakaj
šteje posamezno zakonsko določbo za ustavno skladno in
zakaj ne bo začelo postopka pred Ustavnim sodiščem. Takšno
stališče z vidika prvega odstavka 15. člena in 125. člena Ustave
ni sprejemljivo. Nesprejemljivo je tudi z vidika 22. člena Ustave. Vendar pa je Vrhovno sodišče v nadaljevanju obrazložitve
podrobno obrazložilo, zakaj so očitki pritožnikov o neskladnosti
26. člena ZMZ z Ženevsko konvencijo neutemeljeni, zato je očitek pritožnikov, da Vrhovno sodišče ni odgovorilo na obrazložen
predlog za oceno ustavnosti zakonske določbe, neutemeljen.
22. Neutemeljeni so tudi očitki pritožnikov, da se Upravno
in Vrhovno sodišče nista opredelili do tožbenega in pritožbenega očitka, da je bil prevod odločbe MNZ pomanjkljiv, ker ni
vseboval povzetka obrazložitve, iz katerega bi izhajali bistveni
razlogi za odločitev. Upravno in Vrhovno sodišče sta pojasnili,
da zgolj s primerjavo strani odločbe MNZ in strani povzetka
obrazložitve pritožnika ne moreta izkazati, da prevod ni vseboval vseh bistvenih razlogov za odločitev. Vrhovno sodišče je
pritožnikoma tudi pojasnilo, da očitek glede prevoda v zvezi s
pridobitvijo potnega lista pritožnice ni bil bistven za odločitev.
Pritožnika tudi menita, da sodišči nista obrazloženo zavrnili
tožbenih in pritožbenih očitkov o neskladnosti tretjega odstavka
10. člena ZMZ z 22., s 25. in z 62. členom Ustave. Ti očitki ne

Uradni list Republike Slovenije
držijo. Upravno sodišče je obrazloženo zavrnilo očitke pritožnikov o neskladnosti tretjega odstavka 10. člena ZMZ s 25. in z
62. členom Ustave. Upravno sodišče se res ni izrecno opredelilo do tožbenih očitkov o neskladnosti sporne zakonske določbe
z 22. členom Ustave. Vendar je na te očitke odgovorilo Vrhovno
sodišče. Zgolj to, da se pritožnika ne strinjata z dokazno oceno
in s stališči sodišč, pa ne pomeni kršitve 22. člena Ustave.
23. Pritožnika zatrjujeta kršitev pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, ker naj bi Vrhovno sodišče pritožbo
pritožnikov zavrnilo z drugačnimi razlogi kot Upravno sodišče
in MNZ, s tem pa naj bi pritožnikoma odvzelo možnost, da bi
se pred pravnomočnim končanjem sojenja zoper to povsem
novo pravno pojmovanje oziroma uporabo materialnega prava
sploh lahko pritožila. Očitek o kršitvi 25. člena Ustave je neutemeljen. Ustavno sodišče je že večkrat izreklo, da pristojnost
pritožbenega sodišča za spremembo sodbe nižjega sodišča,
ki je le posledica drugačnega pravnega naziranja sodišča in
ne spremembe dejanskega stanja, ni v nasprotju s pravico do
pravnega sredstva.
24. Neutemeljeni so tudi očitki pritožnikov, da je Upravno
sodišče kršilo 22. člen in prvi odstavek 23. člena Ustave, ker naj
bi navedlo drugačne argumente za odločitev kot upravni organ.
Pritožnika menita, da mora pristojno sodišče ob morebitni ugotovljeni nezakonitosti upravni akt vedno vrniti v novo odločanje
ali samo odločiti v sporu polne jurisdikcije. V 63. členu ZUS‑1
so določeni pogoji, na podlagi katerih lahko sodišče tožbo
zavrne. Iz tretje alineje drugega odstavka 63. člena ZUS‑1
izhaja, da lahko sodišče tožbo zavrne tudi, če spozna, da je
izpodbijani upravni akt po zakonu utemeljen, vendar iz drugih
razlogov, kot so navedeni v upravnem aktu; te razloge navede
sodišče v sodbi. Zato zgolj zato, ker naj bi Upravno sodišče
odločitev upravnega organa obrazložilo z dodatnimi argumenti,
nista bili kršeni pravici iz 22. člena in prvega odstavka 23. člena
Ustave.
C.
25. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 25. člena, drugega odstavka 26. člena in
prvega odstavka 59. člena ZUstS ter prve alineje drugega
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. Marta Klampfer, mag. Miroslav
Mozetič, dr. Ernest Petrič, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
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OBČINE
BREZOVICA
1329.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto
V24 Rakitna

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 73/06)

RAZGLAŠAM
OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto V24 Rakitna
(Uradni list RS, št. 11/95, 73/98 in 87/06)
Št. izv.01/09-a
Brezovica, dne 6. aprila 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list
RS, št. 73/06) in 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet
Občine Brezovica na 13. redni seji, ki je bila 10. 6. 2008, sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto V24 Rakitna
(Uradni list RS, št. 11/95, 73/98 in 87/06)
V naslednjem besedilu:
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna – Uradni list RS, št. 11/95, 73/98, 87/06, 5. točke
8. člena, ki glasi »naklon strešin je 38–42 stopinj, opečne kritine
(bobrovec, opečni zareznik, korci)«, se razlaga tako:
V območju urejanja VS 24/5-1 Jezero, VS 24/5-2 Jezero,
VS 24/5-3 Jezero ter VS 24/6 Stelnik v KS Rakitna se je z Odlokom o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto V 24 Rakitna, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 87/06 spremenila – točno definirala posamezna
določila med drugim (5. člen – drugi odstavek – peta alinea)
tudi naklon strešin, ki je lahko med 38–42 stopinj in določene
vrste kritine.
Pri tem predlagatelj ni predvideval legalizacij (predvsem
starejših vikend hiš z zelo strmimi strehami) in možnosti nadomestnih gradenj in dokončanja že začetih postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj v omenjenih območjih. Vsled
tega je Občinski svet Občine Brezovica na svoji 13. redni seji,
ki je bila 10. 6. 2008 sprejel sklep, da do sprejetja Sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Rakitna – planska celota V24 Rakitna (Uradni list
RS, št. 87/06), tovrstne vloge, ki se nanašajo na odstopanje
naklona strešin (5 člen, drugi odstavek – peta aliea – Morfološka enota 2 A – »naklon strešin je 38–42 stopinj, opečne krtine
(bobrovec, opečni zareznik, korci)«, obravnava in nanje poda
svoje strokovno mnenje občinska uprava.
Št. izv.01/09-a
Brezovica, dne 6. aprila 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

CELJE
1330.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

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

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

0,0522 €/KWh
1,5658 €/KW/mes.
0,0094 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Celje za variabilni del cene, velja od 10. 4. 2009,
za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 3. 10.
2007.
OBČINA ŠTORE
– obračun po merilcih
• variabilni del cene
• priključna moč – fiksni del cene
• števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

0,0650 €/KWh
1,5768 €/KW/mes.
0,0094 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Štore za variabilni del cene, velja od 10. 4. 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 10. aprila 2009
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

ČRNA NA KOROŠKEM
1331.

Pravilnik o subvencioniranju prevozov
za dijake in študente, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLSUPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07) in 16. člena Statuta
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07)
je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 14. seji dne
31. 3. 2009 sprejel
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PRAVILNIK
o subvencioniranju prevozov za dijake
in študente, ki imajo stalno prebivališče
v Občini Črna na Koroškem
1. člen
Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občine Črna na Koroškem, določa upravičence, pogoje, postopek, višino in način
subvencioniranja prevoza za dijake in študente s stalnim
prebivališčem v Občini Črna na Koroškem (v nadaljnjem
besedilu: upravičenci), ki se redno šolajo izven občine.
2. člen
Subvencija prevoza za upravičence je denarna pomoč,
ki se zagotavlja iz proračuna občine za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do subvencije so vsi dijaki in študentje s
stalnim prebivališčem v Črni na Koroškem, ki se redno šolajo
izven kraja stalnega bivanja.
4. člen
(1) Znesek subvencije pripada vsakemu upravičencu v
enaki višini ne glede na socialni status družine.
(2) Vsem dijakom pripada subvencija v višini 10% cene
mesečne vozovnice v obdobju šolskega leta od 1. 9. do 30. 6.
(3) Vsem študentom pripada subvencija v enkratnem
znesku v višini 40,00 € v obdobju študijskega leta od 1. 10.
do 30. 6.
5. člen
(1) Dijakom bo z nakupom mesečne vozovnice odšteta
višina subvencije, ki je opredeljena v 4. členu tega pravilnika.
(2) Občina in prevoznik s pogodbo uredita medsebojna
razmerja, ki izhajajo iz tega pravilnika.
6. člen
(1) Vlogo za subvencioniran zasebni prevoz mora dijak
oddati na sedežu občine do 10 (desetega) v mesecu.
(2) Občina bo dijaku izdala sklep o subvenciji prevoza
za šolsko leto.
(3) Na podlagi izdanega sklepa bo Občina Črna na Koroškem znesek subvencije dvakrat letno nakazovala dijaku
na njegov transakcijski račun, študentu pa enkrat letno na
njegov transakcijski račun.
(4) Če se med šolskim letom na strani upravičenca
spremenijo okoliščine, mora o tem najkasneje v 10-ih dneh
obvestiti Občino Črna na Koroškem.
7. člen
O spremembi višine subvencije s sklepom odloči Občinski svet Občine Črna na Koroškem.
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ČRNOMELJ
1332.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 64/08 in 109/08) in 16. člena
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07
in 75/08) je občinski svet na seji dne 7. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Črnomelj za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj
za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
A)

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.
Prihodki skupaj
II.
Odhodki skupaj
III. Proračunski presežek (I.-II.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prod.
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapitalskih del. (IV.-V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga
IX. Povečanje sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)
Stanje sredstev na računih dne 31. 12.
preteklega leta

Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

12.451.778,39
11.976.118,96
475.659,43

0
0
0
0
85.889,92
389.769,51
–85.889,92
–475.659,43
562.203,46

3. člen
Pregled in razpored prihodkov in odhodkov občine za leto
2008 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-302/2007
Črnomelj, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

8. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. septembrom 2009.
Št. 609-0001/2009
Črna na Koroškem, dne 1. aprila 2009

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črnomelj za leto 2008

1333.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2009

Na podlagi 3. in 40. 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
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Št.

Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/08) je
Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 7. 4. 2009

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2009 (Uradni list RS, št. 11/09) se 2. točka spremeni in se glasi:

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
42
43

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

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

9.735.749

DAVČNI PRIHODKI

8.920.360

700 Davki na dohodek in dobiček

7.895.160

73
74

78

704 Domači davki na blago in storitve

431.500
815.389

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

150.000

711 Takse in pristojbine

17.000

712 Denarne kazni

36.000
589.889

KAPITALSKI PRIHODKI

766.549

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

496.549

722 Prihodki od prodaje zemlj.
in nematerialnega premoženja

270.000

PREJETE DONACIJE

18.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

18.000

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz dražavn. proračuna
iz sredstev pror. EU

3.963.939

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANFERI
410 Subvencije

413 Drugi tekoči domači transferi

1.867.597

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.067.954

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.067.954

INVESTICIJSKI TRANSFERI

673.376

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

77.597

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

595.779

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
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

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DEL.

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

75

V.

44

–2.350.518

2.200.000

1.149.871

2.200.000

500 Domače zadolževanje

2.200.000

2.814.068

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

520.000

55

ODPLAČILA DOLGA

520.000

550 Odplačila domačega dolga

520.000

IX.

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

35.500

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

604.549

ZADOLŽEVANJE

787 Prejeta sred. od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.155.000

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

35.500

TEKOČI ODHODKI

4251

50

PREJETA SRED. IZ EVROPSKE UNIJE

II.

Stran

B.

22.500

714 Drugi nedavčni prihodki

40

41

593.700

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

14.519.737

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

703 Davki na premoženje
71

v eurih
Proračun leta
2009
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16.870.255
3.110.816
760.080
125.062
2.049.674
156.000
20.000
5.018.109
390.963

–670.518

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.680.000

XI.

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

2.350.518

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12 PRETEKLEGA LETA

670.518

9009 Splošni sklad za drugo

670.518

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in

Stran

4252 /

Št.

30 / 17. 4. 2009

podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
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 Črnomelj.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev
višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2009.
Št. 410-440/2008
Črnomelj, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

1334.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območji
Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) ter v povezavi
s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 17. redni
seji dne 7. aprila 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območji
Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območji
Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95,
36/02, 121/03, 65/06, 75/08 in 108/08) – v nadaljnjem besedilu:
odlok, se v 5.a členu dodata novi alineji, ki se glasita:
»– postavljanje spominskih plošč in drugih obeležij,
– neprometne signalizacije.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2009
Črnomelj, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

1335.

Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja
predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB 2 in 25/08) in Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS,
št. 68/96, 1/97 in 33/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na
17. redni seji dne 7. 4. 2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih
otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je postopek sprejemanja otrok v
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriteriji za
sprejem otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec sprejema otroke v naslednje oddelke:
– oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od prvega do tretjega leta starosti in
– oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
V kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.
II. VPIS OTROKA V VRTEC
3. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost enega
leta oziroma, ki je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelkov po veljavni
zakonodaji.
4. člen
Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa za vpis otrok v programe vrtca, ki ga vrtec objavi
enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu. Sprejem otrok za novo
šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta. Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju: starši), ki želijo otroka vključiti v
vrtec z novim šolskim letom, morajo prijavo oddati najkasneje
do roka, navedenega v javnem razpisu.
Javni razpis za vpis otrok v programe vrtca se objavi na
oglasnih deskah vrtca, na spletni strani vrtca in v sredstvih
javnega obveščanja.
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi prijav vse leto, kolikor so v oddelkih med šolskim letom
prosta mesta.
Vloge za otroke, ki 1. septembra še ne bodo stari najmanj
11 mesecev, vloge, ki so prispele po končanem razpisu in vloge
staršev, ki želijo sprejem v vrtec po 1. septembru, se ne obravnavajo v postopku javnega razpisa za vpis otrok v vrtec, ampak
najkasneje en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec, glede na
prosta mesta v vrtcu.
5. člen
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na obrazcu, ki
ga pripravi vrtec v skladu z veljavno zakonodajo in določili tega
pravilnika. Dobijo ga na upravi vrtca ali na njegovi spletni strani.
Prispele vloge za vpis otroka v vrtec se evidentirajo v skladu z
veljavnimi predpisi. Starše, ki vložijo pomanjkljivo vlogo, vrtec
pozove k dopolnitvi, pri čemer se smiselno uporabljajo določila skrajšanega ugotovitvenega postopka Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07
in 65/08).
6. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v
vrtec oziroma zavrnitvi vloge za sprejem otroka v vrtec.
7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj vrtca.
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V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot
je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v
vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
8. člen
Vrtec na svoji spletni strani in na spletni strani Ministrstva
za šolstvo in šport redno objavlja informacije o številu mest,
ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest,
ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki
predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove
vključitve v program vrtca.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju:
komisija) določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
10. člen
Komisijo sestavlja pet članov, in sicer:
– 2 predstavnika delavcev vrtca, ki ju predlaga ravnatelj;
– 2 predstavnika staršev, ki ju predlaga svet staršev;
– 1 predstavnik ustanovitelja – Občine Črnomelj, ki ga
predlaga Občina Črnomelj.
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov
staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
11. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah. Delo
komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed
sebe na prvi seji komisije. Prvo sejo skliče ravnatelj vrtca,
naslednje pa sklicuje predsednik v dogovoru z ravnateljem
vrtca.
Komisija veljavno odloča, če je na seji prisotna večina
članov, odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov.
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj vrtca, ki opravi
pripravljalni postopek za delo komisije, vendar brez pravice
glasovanja.
12. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno.
Sestati se mora v 20 dneh po izteku javnega razpisa za vpis
otrok v vrtec.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so
vložene do roka za oddajo prijav, navedenega v javnem razpisu
za vpis otrok v vrtec v tekočem šolskem letu.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec
v skladu s kriteriji na predvidena prosta mesta po posameznih
oddelkih.
Komisija za sprejem otrok ima pravico preveriti posamezna dejstva, navedena v vlogi za sprejem, če obstaja dvom o
njihovi verodostojnosti.
13. člen
Komisija o svojem delu oziroma poteku seje vodi zapisnik,
ki mora vsebovati predvsem:
– ime in sedež vrtca, v katerem komisija deluje;
– čas in kraj zasedanja komisije;
– poimenska prisotnost članov komisije in drugih vabljenih
oseb;
– število prostih mest po posameznih programih in starostnih obdobjih;
– število vlog za sprejem otrok v vrtec po posameznih
programih in starostnih obdobjih;
– število sprejetih in odklonjenih otrok po posameznih
programih in starostnih obdobjih;
– imenski seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, s številom zbranih točk posameznega otroka;
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– prednostni vrstni red otrok s številom zbranih točk posameznega otroka, ki niso bili sprejeti v vrtec, za sprejem med
šolskim letom, v primeru novonastalih prostih mest.
Zapisnik in dokumentacija, ki je podlaga za odločitve komisije, se hrani v arhivu vrtca, po veljavnih predpisih. Seznam
sprejetih otrok po oddelkih se objavi na oglasni deski vrtca in
spletni strani vrtca, en izvod pa se dostavi občini ustanoviteljici.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM V VRTEC
IN VRSTNI RED OTROK
14. člen
Otroci, ki so že vključeni v vrtec in katerih starši so oddali
pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, imajo
prednost pred še nesprejetimi otroki. Vloga za premestitev
otroka v drugo enoto Vrtca Otona Župančiča Črnomelj mora
biti oddana najpozneje do roka, ko je treba oddati vloge za
vpis otrok v vrtec.
Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere
vloge za vpis otrok s posebnimi potrebami s priloženo odločbo o usmeritvi ter vloge za vpis otrok s priloženim mnenjem
pristojnega centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in te prednostno sprejme v
vrtec.
Ostale vloge za vpis otrok v vrtec obravnava komisija za
sprejem otrok v vrtec. Kolikor je več vlog za vpis otrok v vrtec
kot je prostih mest v vrtcu, o sprejemu in razporejanju otrok v
oddelke komisija upošteva naslednje kriterije:
1. Stalno bivališče v Občini Črnomelj obeh staršev
ali enega pri enoroditeljski oziroma samohranilski
družini
2. Stalno bivališče v Občini Črnomelj enega od
staršev
3. Zaposlenost (ali redni študent oziroma dijak)
obeh staršev ali enega pri enoroditeljski oziroma
samohranilski družini
4. Zaposlenost enega od staršev
5. Čakalna doba iz preteklega leta
6. Vpis zadnje leto pred vstopom v osnovno šolo
7. V Vrtec Otona Župančiča Črnomelj že vključen
eden ali več otrok iz družine
8. V družini 2 otroka ali več
9. Otrok staršev, ki v vrtec prvič hkrati vključujejo
dva ali več otrok

10 točk
5 točk
9 točk
4 točke
8 točk
7 točk
4 točke
2 točki
4 točke

Prednost pri sprejemu imajo otroci z zbranim večjim številom točk.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija
pri določitvi prednostnega vrstnega reda sprejema otroka v
vrtec upošteva določitev po vrstnem redu kot sledi:
1. občina stalnega bivališča – prednost imajo otroci, ki
imajo stalno bivališče v Občini Črnomelj;
2. starost otroka – starejši ima prednost.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
15. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega
pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec
s sklepom.
Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti v
vrtec, komisija s sklepom razporedi na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu. Prednostni seznam se med letom ne
spreminja.
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16. člen
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem
izda odločbe o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otrok v vrtec.
V odločbi o sprejemu otroka v vrtec mora biti naveden
datum vključitve otroka v vrtec, rok za sklenitev Pogodbe o
medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca ter drugi pogoji za sprejem otroka v vrtec. Komisija je dolžna
v odločbi starše poučiti o posledicah, ki nastanejo, vkolikor ne
podpišejo pogodbe v določenem roku.
V odločbi o zavrnitvi sprejema otroka v vrtec morajo biti
navedeni podatki o:
– številu zbranih točk in
– informacijo o tem na katero mesto je otrok uvrščen na
čakalni listi.
17. člen
Z odločbo o sprejetju otroka v vrtec se staršem pošlje
tudi 2 izvoda Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih
in dolžnostih staršev in vrtca, katere en podpisan izvod starši
kot potrditev vključitve otroka v vrtec vrnejo na upravo vrtca v
roku, ki je določen v odločbi.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
Če starši ne podpišejo Pogodbe o medsebojnih pravicah,
obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca v roku, ki ga določi
vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V
tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v
vrtec, mesto pa se evidentira kot prosto.
18. člen
Zoper odločitev komisije lahko starši vložijo pritožbo na
Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj v roku 15 dni od
dneva vročitve odločbe.
Svet vrtca mora o pritožbi odločiti najkasneje v roku 30 dni
po prejemu pritožbe.
Odločitev sveta zavoda o pritožbi je dokončna.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled
v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec,
vendar le v tisti del, ki se nanaša na njihovo vlogo.
19. člen
Starši morajo, najkasneje ob vstopu otroka v vrtec, vrtcu
predložiti potrdilo zdravnika – pediatra o zdravstvenem stanju
otroka, v nasprotnem primeru se zavrne sprejem otroka.
20. člen
Če se med šolskim letom izprazni mesto v vrtcu, se sprejme otroka s prednostnega vrstnega reda.
Ko so med šolskim letom v vrtec sprejeti vsi otroci s prednostnega vrstnega reda, se sprejemajo novinci, za katere so
starši vložili prošnjo za medletni sprejem, upoštevajoč datum
prispele prošnje.
O vključitvi oziroma sprejemu otroka v vrtec odloči ravnatelj, kolikor je več prostih mest kot vlog za vpis otrok v vrtec.
VI. IZPIS OTROKA IZ VRTCA
21. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do izpisa.
22. člen
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca na obrazcu »Pisna
odjava otroka iz vrtca«, ki ga dobijo na upravi vrtca. Pisno
odjavo otroka iz vrtca morajo predložiti v vrtec najpozneje do
petnajstega v mesecu, kolikor želijo izpisati otroka z zadnjim
dnem istega meseca.
V primeru zamude roka oziroma nepravočasnega izpisa
iz prejšnjega odstavka, vrtec staršem obračuna ceno programa
skladno z odločbo o znižanem plačilu vrtca oziroma največ
80% cene programa, v katerega je vključen otrok, zmanjšane
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za strošek živil za dneve odsotnosti otroka iz vrtca, še za prihodnji mesec.
Če starši po podpisu Pogodbe o medsebojnih pravicah,
obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca otroka iz vrtca pisno
ne izpišejo, vrtec zaračunava staršem ceno programa vrtca, v
katerega je vključen njihov otrok, v skladu z izdano odločbo o
znižanem plačilu vrtca oziroma največ 80% cene programa,
do pisnega izpisa otroka iz vrtca, kot je opredeljen v prvem in
drugem odstavku tega člena.
VII. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
Po sprejetju se pravilnik objavi na oglasnih deskah vhodov in na spletni strani.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik o kriterijih in načinu
sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok z dne 6. 7. 1998
in Sprememba Pravilnika o sprejemu otrok z dne 25. 2. 2006.
Črnomelj, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

1336.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
za vrednotenje letnih programov v turistični
dejavnosti v Občini Črnomelj

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 35/03 – UPB, spremembe Uradni list RS, št. 106/05,
65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 17. redni
seji dne 7. 4. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika za vrednotenje letnih
programov v turistični dejavnosti
v Občini Črnomelj
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje letnih programov v turistični
dejavnosti v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 28/01, spremembe 57/03, 66/05) se v 3. členu pravilnika črta besedilo
zadnje alineje.
2. člen
V pravilniku se zadnji odstavek 5. člena spremeni tako,
da se na novo glasi:
»Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in
spletnih straneh občine.«
3. člen
Ta pravilnik o spremembah pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-01-10/2001
Črnomelj, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.
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1337.

Sklep o višini parkirnine za leto 2009

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni
list RS, št. 53/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 17. redni
seji dne 7. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o višini parkirnine za leto 2009
1. člen
V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi se za
poletno turistično sezono 2009 (od 1. maja 2009 do 30. septembra 2009) določi najvišja dnevna parkirnina v znesku:
– 4,5 EUR za avtobuse;
– 3,0 EUR za osebna vozila za prevoz več kot 8 potnikov;
– 1,5 EUR za osebne avtomobile in ostala motorna vozila
za prevoz oseb.
2. člen
Lastniki oziroma najemniki parkirišč se lahko odločijo za
zaračunavanje mesečne ali sezonske parkirnine zainteresiranim uporabnikom parkirišč. V ta namen uporabniku izdajo
ustrezno dovolilnico, ki ni prenosljiva.
Najvišja dnevna parkirnina je za potrebe iz prejšnjega
odstavka:
– 70% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje mesečne parkirnine;
– 50% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje sezonske parkirnine.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-12/1996
Črnomelj, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DIVAČA
1338.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača
za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 60/07
spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56 – ZJU, 110/02 – ZDT-B
in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni
list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine
Divača na 21. redni seji dne 8. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Divača
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Divača za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 119/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine za leto 2009 so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.

Št.
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V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
Splošni del proračuna občine se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto

Opis

Rebalans
2009

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

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

12.318.940

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.756.973

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.460.903

700

DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

2.189.460

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

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

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

1.551.810

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

5.101.754

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

4.500.000

175.650
95.793
0
2.296.070
725.537
1.350
100
17.273

601.754

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

150

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

150

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.460.063

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

2.460.063

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

15.054.118

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

64.498

409

SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

12.519

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

1.493.930
306.797
47.748
1.062.368

2.183.953
131.285
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411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

684.077

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

208.878

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
10.478.864

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

430

INVESTICIJSKI TRANSFER

0

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

742.853

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)

1.159.713
10.478.864

897.371

154.518

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta
priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Divača.
2. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za rebalans leta 2009 lahko zadolži do
višine glavnice 2.500.000,00 EUR za investicije predvidene v
sprejetem proračunu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2009-27
Divača, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

–2.735.178

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

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

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

44

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

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI
MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.) – (II.+V.)

DOLENJSKE TOPLICE
0

0

0

–2.735.178

C. RAČUN FINANCIRANJA
50
500
55
550

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

2.500.000
2.500.000
75.247
75.247

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

2.424.753

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –
(II.+V.+IX.)

–310.425

Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz prenosa
sredstev prejšnjega leta v višini 310.425 EUR.
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. Program je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kotnim
načrtom.

1339.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Dolenjske Toplice
za programsko obdobje 2007–2013

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske
Toplice na 18. redni seji dne 2. aprila 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Dolenjske Toplice za programsko
obdobje 2007–2013
1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 65/07 in 20/08) se v
9. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Sredstva, ki v okviru posameznega ukrepa, niso bila
porabljena, ker upravičenci niso pristopili k podpisu pogodbe
oziroma v zahtevanem roku niso podali zahtevkov, se do dovoljene višine sorazmerno s pridobljenimi sredstvi razdelijo med
ostale upravičence.«
2. člen
V 11. členu se pri navedbah: K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo, v tretji alineji črta besedilo: »(pri
nabavi nove kmetijske mehanizacije mora vlagatelj priložiti najmanj tri ponudbe različnih prodajalcev oziroma proizvajalcev)«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331/763/2009 01/06
Dolenjske Toplice, dne 2. aprila 2009
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1340.

Št.

SKLEP
o fleksibilnem normativu števila otrok v oddelkih
vrtca Gumbek pri OŠ Dolenjske Toplice
1.
V vrtcu Gumbek pri Osnovni šoli Dolenjske Toplice se
lahko od 1. 9. 2009 dalje, glede na razmere in dejansko število
vpisanih otrok v vrtcu, upošteva fleksibilni način povečanja
števila otrok v oddelku za dva otroka.
2.
Šola občini zaračuna število otrok v skladu z normativi.
Dodatno pa zaračuna tudi dejansko število vključenih otrok nad
normativom. Priloga zahtevku za izplačilo je poimenski seznam
vključenih otrok za posamezni mesec.
3.
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2009 dalje.
Št. 602-768/2009 0106
Dolenjske Toplice, dne 2. aprila 2009
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GORJE

Sklep o fleksibilnem normativu števila otrok
v oddelkih vrtca Gumbek pri OŠ Dolenjske
Toplice

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05 in 28/08),
34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05
in 82/05) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni
list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na
18. redni seji dne 2. 4. 2009 sprejel
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1341.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Gorje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 45/08) in 16. člena Statuta
Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine
Gorje na 18. redni seji dne 9. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Gorje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v Občini Gorje z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– lokalne mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako
LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Gorje in ceste med naselji v
Občini Gorje in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naseljih Občine Gorje z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Gorje in med
naselji v Občini Gorje in naselji v sosednjih občinah so:

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini
[m]

Vrsta
prometa

Rečica - Poljšica - Zg.
Gorje

C 905

2.151

403 Bled

V

Gmajna - Podhom - Fortuna

C 634

1.580

1.411 Bled

V

Krnica - Poljšica

C 012060

1.259

V

Krnica - Pokljuška soteska

Z soteska

1.485

V

Z parkir.

528

V

C 634

3.793

V

C 634

934

V

O 012201

26

V

Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

1.

012060

012061

C 012070

2.

012100

012101

C 150060

3.

012130

012131

C 905

4.

012140

012141

C 907

5.

012150

012151

C 012100

6.

012190

012191

C 907

Krnica - Zg. Laze - Poljane

7.

012200

012201

C 905

Zg. Gorje - Fortuna - C 634

8.

012200

012202

C 905

Zg. Gorje – LC012201

Potek

Podhom - Vintgar

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Gorje znaša
11.756 m (11,756 km).
5. člen
Lokalne mestne ali krajevne ceste (LK) v Občini Gorje so:
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

1.

013560

013561

C 634

Potek
Razgledna cesta

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini
[m]

Vrsta
prometa

C 012060

511

218 Bled

V

Stran
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Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v
Občini Gorje znaša 511 m (0,511 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Gorje in med naselji so:
Konec
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini
[m]

Vrsta
prometa

Aljaževa cesta

Z HŠ 60

230

358 Bled

V

C 907

Srednja Radovna 16

Z HŠ 16

254

V

512871

C 905

Zatrnik 86

Z HŠ 86

304

V

512870

512872

C 905

Zatrnik 129

Z HŠ 129

686

V

5.

512870

512873

O 512872

Zatrnik 133

Z HŠ 133

72

V

6.

512870

512874

O 512872

Zatrnik 138

Z HŠ 138

132

V

7.

512880

512881

C 012190

Perniki 4

Z HŠ 4

2.912

V

8.

512890

512891

C 012190

Sp. Laze ( Pri Pavovcu)

Z HŠ 23

905

V

9.

512900

512901

C 012190

Sp. Laze 19

Z HŠ 19

297

V

10.

512910

512911

C 012190

Zg. Laze 2

Z HŠ 2

528

V

11.

512910

512912

C 012190

Zg. Laze 12

Z HŠ 12

265

V

12.

512910

512913

C 012190

Zg. Laze 18

Z HŠ 18

105

V

13.

512910

512914

O 512913

Zg. Laze 20

Z HŠ 20

88

V

14.

512920

512921

C 634

Poljane 150

Z HŠ 150

102

V

15.

512930

512931

C 907

Krnica - C 907

C 907

393

V

16.

512930

512932

C 907

Krnica I

O 512931

54

V

17.

512930

512933

C 907

Krnica 33

Z HŠ 33

133

V

18.

512930

512934

C 012140

Krnica 77

Z HŠ 77

207

V

19.

512930

512935

C 905

Krnica 48a

Z HŠ 48a

311

V

20.

512930

512936

C 905

Krnica - C 512390

O 512397

131

V

21.

512930

512937

O 512936

Krnica II

O 512931

106

V

22.

512940

512941

C 905

Grabče I

C 012190

781

V

23.

512940

512942

O 512941

Grabče 11

Z HŠ 11

149

V

24.

512950

512951

C 012060

Zg. Gorje 26b

Z HŠ 26b

105

V

25.

512950

512952

O 512953

Zg. Gorje I

C 012060

420

V

26.

512950

512953

C 905

Zg. Gorje II

C 012060

362

V

27.

512950

512954

C 905

Zg. Gorje III

C 012060

357

V

28.

512950

512955

C 012060

Zg. Gorje - C 012130

C 012130

591

V

29.

512950

512956

C 905

Zg. Gorje 96

Z HŠ 96

297

V

30.

512950

512957

O 512956

Zg. Gorje 99

Z HŠ 99

38

V

31.

512950

512958

O 512956

Zg. Gorje 83

Z HŠ 83

97

V

32.

512950

512959

O 512941

Zg. Gorje - Mevkuž

C 012200

1.071

V

33.

512960

512961

C 634

Fortuna 122

Z HŠ 122

225

V

34.

512960

512962

O 512691

Fortuna 136

Z HŠ 136

233

V

35.

512960

512963

O 512961

Fortuna 116

Z HŠ 116

110

V

36.

512960

512964

C 634

Fortuna - C 012200

C 012200

208

V

37.

512960

512965

C 634

Fortuna 127c

Z HŠ 127c

130

V

Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

1.

512010

512011

C 012070

2.

512860

512861

3.

512870

4.

Potek

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

38.

512960

512966

C 634

39.

512960

512967

O 512959

40.

512970

512971

41.

512970

42.
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Vrsta
prometa

Konec
odseka

Dolžina
[m]

C 634

193

V

Zg. Gorje - povezava

O 512959

239

V

O 513981

Spodnje Gorje I

O 513981

191

V

512972

O 512971

Spodnje Gorje 198

Z HŠ 198

126

V

512970

512973

O 513981

Spodnje Gorje 238

Z HŠ 238

137

V

43.

512970

512974

O 513982

Spodnje Gorje II

O 513981

150

V

44.

512970

512975

O 513982

Spodnje Gorje 214

Z HŠ 214

52

V

45.

512970

512976

O 513982

Spodnje Gorje 220a

Z HŠ 220a

58

V

46.

512970

512977

C 634

Spodnje Gorje 63

Z HŠ 63

120

V

47.

512970

512978

C 634

Spodnje Gorje 73

Z HŠ 73

120

V

48.

512970

512979

C 634

Spodnje Gorje - C 634

C 634

127

V

49.

512980

512981

C 012060

Poljšica 25

Z HŠ 25

241

V

50.

512980

512982

C 012060

Poljšica I

C 012060

403

V

51.

512980

512983

O 512981

Poljšica II

C 012060

92

V

52.

512990

512991

C 012100

Podhom I

C 012100

436

V

53.

512990

512992

C 012100

Podhom II

C 012100

157

V

54.

512990

512993

C 012100

Podhom 57

Z HŠ 57

161

V

55.

512990

512994

C 012100

Podhom - C 512993

O 512993

46

V

56.

512990

512995

C 012100

Podhom 22

Z HŠ 22

265

V

57.

512990

512996

C 012100

Podhom 17

Z HŠ 17

127

V

58.

512990

512997

C 012100

Podhom - C 012100

C 012100

270

V

59.

513020

513021

C 634

Gabrce - C 012100

C 012100

793

V

60.

513020

513022

O 513021

Gabrce 18

Z HŠ 18

116

V

61.

513110

513111

C 690820

Kovinarska koča - Krma

Z Zas.Pl.

2.247

V

62.

513160

513161

C 012130

Zatrata 57

Z HŠ 57

516

V

63.

513160

513162

O 513161

Zatrata 62

Z HŠ 62

115

V

64.

513170

513171

C 634

Zg. Graben I

C 634

278

V

65.

513170

513172

C 634

Zg. Graben 135

Z HŠ 135

361

V

66.

513170

513173

O 513172

Zg. Graben II

C 634

289

V

67.

513180

513181

C 012100

Spodnji Graben

C 634

1.170

V

68.

513190

513191

C 012100

Podhom - Rečica

C 634

904

V

69.

513950

513951

O 512959

Zg. Gorje I

O 012201

78

V

70.

513950

513952

O 012201

Zg. Gorje - pokopališče

Z pokopa

86

V

71.

513950

513953

O 012201

Zg. Gorje 29

Z HŠ 29

697

V

72.

513950

513954

O 513953

Zg. Gorje - vežice

Z vežice

65

V

73.

513950

513955

O 512959

Zg. Gorje II

O 512961

591

V

74.

513950

513956

C 905

Zg. Gorje 3

Z HŠ 3

222

V

75.

513970

513971

C 013560

Rečiška cesta - Sp. Gorje

C 905

600

V

76.

513980

513981

C 634

Sp. Gorje - center I

C 905

443

V

77.

513980

513982

O 513981

Sp. Gorje - center II

C 634

205

V

Potek
Fortuna - C 634

Stran
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Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Gorje znaša
26.876 m (26,876 km).

senice, ki je občinska izbirna gospodarska javna služba, kolikor
s splošnimi akti distributerja toplote ni drugače določeno.

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 371623/2008, z dne 23. 12. 2008.

2. člen
Občinska izbirna gospodarska javna služba distribucije
toplote iz vročevodnega omrežja obsega tako dobavo toplote
ali hladu iz distribucijskega omrežja toplotne energije (vročevodnega omrežja), dobavo toplote za sanitarno toplo vodo
iz distribucijskega omrežja toplotne energije (vročevodnega
omrežja), kot tudi dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja v Občini Jesenice.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-5/2009-2
Zgornje Gorje, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

1342.

Odlok o spremembah Odloka o občinskih
cestah

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spremembami) ter 16. člena
Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet
Občine Gorje na 18. redni seji dne 9. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/00 –
NPB) se v celoti črta 56. člen.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 039-5/2009-3
Zgornje Gorje, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

JESENICE
1343.

3. člen
Za izvajalca dejavnosti občinske gospodarske javne službe distribucije toplote iz vročevodnega omrežja na območju
Občine Jesenice se imenuje JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju: distributer toplote), ki
upravlja in gospodari z objekti in napravami za distribucijo
toplote iz javnega vročevodnega omrežja, kot distribucijskega
omrežja toplotne energije v Občini Jesenice.
4. člen
Občina Jesenice in distributer toplote morata zagotavljati
izvajanje storitev gospodarske javne službe iz tega odloka
uporabnikom v skladu z veljavno področno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, splošnimi akti distributerja toplote ter veljavnimi občinskimi predpisi.
5. člen
Distributer toplote opravlja na območju Občine Jesenice
na podlagi javnega pooblastila poleg nalog iz 3. člena tega
odloka, predvsem naslednje naloge:
– izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja v
zvezi s priključki na javno vročevodno omrežje, vse v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja k posegom v varovalno območje (pas)
vročevodnega omrežja,
– izdaja ostale dokumente, ki jih na podlagi področnih predpisov mora podati upravljavec področne javne infrastrukture.
6. člen
Distributer toplote mora na podlagi veljavne zakonodaje z
izvajalci dejavnosti proizvodnje toplotne energije skleniti dolgoročne pogodbe o dobavi energije. V okviru dolgoročne pogodbe
morajo biti do 31. avgusta za naslednjo kurilno sezono ali koledarsko leto sklenjene letne pogodbe, v nasprotnem primeru
določi pogoje za dobavo in odjem pristojen občinski organ z
odločbo v upravnem postopku.
7. člen
Uporabnik mora pred priključitvijo na javno vročevodno
omrežje od distributerja toplote pridobiti vsa ustrezna soglasja
oziroma drugo dokumentacijo v skladu z veljavno področno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, splošnimi akti distributerja
toplote ter veljavnimi občinskimi predpisi.

Odlok o distribuciji toplote iz vročevodnega
omrežja v Občini Jesenice

Na podlagi 4., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 33. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08) in 13. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. seji dne 26. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja
v Občini Jesenice
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji in način izvajanja distribucije toplote iz vročevodnega omrežja na območju Občine Je-

so:

8. člen
Viri financiranja gospodarske javne službe iz tega odloka

– cena za storitev gospodarske javne službe po tem
odloku,
– komunalni prispevek,
– sredstva občinskega proračuna.
9. člen
Občinski svet sprejema ceno za storitev gospodarske
javne službe po tem odloku, na predlog distributerja toplote, če
z drugimi predpisi ni določeno drugače.
10. člen
Z globo 800,00 EUR se kaznuje distributer toplote:
1. če ne izpolnjuje obveznosti iz 4., 5. in 6. člena tega
odloka,

Uradni list Republike Slovenije
2. če uporabniku ne dopusti priključitve na vročevodno
omrežje, čeprav so izpolnjeni pogoji iz splošnih aktov in ostalih
veljavnih predpisov.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje uporabnik, če:
1. se priključi na javni vročevod brez soglasja oziroma
drugega akta distributerja iz 5. člena tega odloka,
2. ne pridobi soglasja oziroma drugega akta distributerja
toplote iz 7. člena tega odloka.
Z globo 800,00 EUR se za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba, z globo 300,00 EUR pa
odgovorna oseba te pravne osebe.
12. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo
pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci distributerja
toplote pa opravljajo strokovni nadzor v skladu z veljavnimi
splošnimi akti.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok
o oskrbi s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja v Občini
Jesenice (Uradni list RS, št. 18/98 in 68/03) in Tarifni sistem
za prodajo toplotne energije iz vročevodnega omrežja v Občini
Jesenice (Uradni list RS, št. 18/98 in 68/03).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2008
Jesenice, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KUZMA
1344.

Odlok o prenosu nalog ugotavljanja
in odločanja o upravičenosti do osnovnega
zdravstvenega zavarovanja na Center
za socialno delo Murska Sobota

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), tretjega odstavka
15. člena Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 71/08 in 76/08), 1. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1,
126/07 in 65/08) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 16. redni seji
dne 9. aprila 2009 sprejel

ODLOK
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja
o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega
zavarovanja na Center za socialno delo
Murska Sobota
I. DOLOČILA ODLOKA
1. člen
S tem odlokom se prenaša naloge ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja
na Center za socialno delo Murska Sobota.

Št.

30 / 17. 4. 2009 /

Stran

4261

2. člen
Center za socialno delo bo za potrebe Občine Kuzma
opravljal strokovna dela in naloge na področju:
– osnovno zdravstveno zavarovanje občanov po 21. točki
15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 71/08 in 76/08).
3. člen
Center za socialno delo bo na področju osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki izpolnjujejo dohodkovne
pogojev po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in Pravilniku o merilih za ugotavljanje dohodkov,
prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– revizijo zavarovancev,
– prijavo v zavarovanje,
– spremembe med zavarovanjem,
– odjavo zavarovanja,
– posredovanje mesečnih poročil občini o zavarovancih
in o številu zavarovancev.
4. člen
Drugostopenjski organ, to je organ v primeru pritožbe na
prvostopenjsko odločbo, je župan Občine Kuzma.
5. člen
Finančne obveznosti Občine Kuzma, ki jih bo imela s
Centrom za socialno delo Murska Sobota v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja,
bosta Občina Kuzma in Center za socialno delo Murska Sobota
uredili s pogodbo.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok sprejme Občinski svet Občine Kuzma in začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 180-1/2009-26
Kuzma, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

1345.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US,
120/06 – odl. US in 126/07) in 15. člena Statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na
16. redni seji dne 9. aprila 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja status javnega dobra parc.
št. 529/3 pot v izmeri 4 m2, parc. št. 529/4 pot v izmeri 143 m2,
obe pripisani v vložni številki 84 in parc. št. 530/3 cesta v izmeri
34 m2, pripisane v vložni številki 129 vse v k.o. Matjaševci.

Stran
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Nepremičnine postanejo lastnina Prostovoljnega gasilskega društva Matjaševci, Matjaševci 6.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Murski Soboti po uradni dolžnosti izbriše zaznambo o javnem dobru in vpiše v zemljiško
knjigo lastninsko pravico Prostovoljnega gasilskega društva Matjaševci na zemljiščih, ki so navedena v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2008-9
Kuzma, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1347.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za stanovanjsko sosesko Gmajna
v Črnučah

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B),
4., 8. in 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 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 30. 3.
2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za stanovanjsko sosesko Gmajna v Črnučah
I. UVODNE DOLOČBE

LJUBLJANA
1346.

Obvezna razlaga Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za del območja urejanja
ŠO1/2 Šiška (vzhodni del)

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 30. 3. 2009
sprejel naslednjo

OBVEZNO RAZLAGO
I.
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (vzhodni del) (Uradni list
RS, št. 109/07):
– je določbo prvega stavka dvanajstega odstavka
10. člena razumeti tako, da je na eno stanovanje predvidenih
najmanj 15 m2 prostih površin v okviru zunanje ureditve;
– določb prvega do četrtega odstavka 16. člena, ki določajo tlorisne gabarite objektov, ob upoštevanju določbe štirinajstega odstavka 16. člena, ki določa maksimalno bruto etažno
površino nad nivojem terena, in določb drugega in tretjega
odstavka 27. člena, ki določajo odstopanja tlorisnih gabaritov
objektov, ni mogoče razumeti tako, da ne dopuščajo gradnje
objektov z manjšimi gabariti, če je tak objekt primeren za izpolnitev namembnosti iz 10. člena odloka;
– se v primeru, če je zaradi neskladja med zahtevami
sedmega in desetega odstavka 18. člena število parkirnih mest,
izračunano po standardih iz sedmega odstavka 18. člena,
manjše od števila parkirnih mest, določenih v desetem odstavku 18. člena, za določitev najmanjšega potrebnega števila
parkirnih mest uporabi določbe o standardih števila parkirnih
mest iz sedmega odstavka 18. člena.
II.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3521-26/2004-33
Ljubljana, dne 30. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za Stanovanjsko sosesko Gmajna v Črnučah (v
nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje
USZ INŽENIRING, d.o.o., Malgajeva 13, Ljubljana, oktober
2008.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma
na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah
komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Ljubljana.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se
financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov
in bodo bremenili določljive zavezance.
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Št.

6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za
katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za
parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih
aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
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2. Obračunski stroški nove komunalne opreme
10. člen
(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema

Obračunski stroški za novo
komunalno opremo – skupaj
(EUR)

II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno
opremo:
– ceste,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje,
– druge javne površine.
(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je
razviden iz programa opremljanja.
6. člen
V primeru gradnje komunalne opremo po pogodbi o opremljanju je rok za gradnjo leto 2009, sicer bo rok za gradnjo komunalne opreme določen v načrtu razvojnih programov Mestne
občine Ljubljana.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
Obračunska območja za novo komunalno opremo so
enaka parceli Stanovanjske soseske Gmajna (parc. št. 560/5,
560/6, vse k.o. Črnuče). Obračunska območja za novo komunalno opremo so na vpogled v grafičnem izrisu programa
opremljanja.
8. člen
(1) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 15. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so
vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.
(2) Obračunska območja iz prvega odstavka tega člena
so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev
obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ
d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
1. Skupni stroški nove komunalne opreme
9. člen
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih
vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema

Obračunski stroški za novo
komunalno opremo – skupaj
(EUR)

Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
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952.174,74
56.193,75
414.096,44

Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje

952.174,74
56.193,75
414.096,44

Plinovodno omrežje

31.934,36

Javne površine

14.120,04

Skupaj (EUR)

1.468.519,33

(2) Obračunski stroški in skupni stroški nove komunalne
opreme iz 9. člena tega odloka so enaki, zato razlike ne bo
potrebno pokriti iz drugih virov financiranja.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
11. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po
posameznih vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema

Obračunski stroški
za obstoječo primarno
komunalno opremo
(EUR)

Ceste in javna razsvetljava

46.553,59

Vodovodno omrežje

13.499,46

Kanalizacijsko omrežje

15.379,01

Plinovodno omrežje

13.539,35

Javne površine

16.132,50

Skupaj (EUR)

105.103,91

4. Skupni obračunski stroški opremljanja
12. člen
(1) Vsota obračunskih stroškov iz 10. in 11. člena tega
odloka so skupni obračunski stroški opremljanja, ki so podlaga
za odmero komunalnega prispevka.
(2) Skupni obračunski stroški opremljanja po posameznih
vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema

Obračunski stroški
za obstoječo komunalno
opremo skupaj
(EUR)

Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje

998.728,33
69.693,21
429.475,45

Plinovodno omrežje

31.934,36

Plinovodno omrežje

45.473,72

Javne površine

14.120,04

Javne površine

30.252,54

Skupaj (EUR)

1.468.519,33

Skupaj (EUR)

1.573.623,25
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VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
13. člen
Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme
iz 10. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah
komunalne opreme je:

Komunalna oprema

Načrtovana komunalna
oprema
Cpi

Cti
(EUR/m2)

Ceste in javna razsvetljava

209,14

318,96

Vodovodno omrežje

12,34

18,82

Kanalizacijsko omrežje

90,95

138,72

7,01

10,70

Plinovodno omrežje
Javne površine
Skupaj (EUR/m2)

3,10

4,73

322,54

491,93

14. člen
Preračun obračunskih stroškov za obstoječo komunalno
opremo iz 11. člena tega odloka na enoto mere po posameznih
vrstah komunalne opreme je:

Komunalna oprema

Obstoječa komunalna
oprema
Cpi

Cti
(EUR/m2)

Ceste in javna razsvetljava

10,23

15,59

Vodovodno omrežje

2,97

4,52

Kanalizacijsko omrežje

3,38

5,15

Plinovodno omrežje

2,97

4,54

Javne površine

3,54

5,40

23,09

35,20

Skupaj (EUR/m2)

15. člen
Preračun skupnih obračunskih stroškov opremljanja iz
12. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah
komunalne opreme je:

Komunalna oprema

Obstoječa komunalna
oprema
Cpi

Cti
(EUR/m2)

Ceste in javna razsvetljava

334,56

Vodovodno omrežje

15,31

23,35

Kanalizacijsko omrežje

94,33

143,87

9,99

15,23

Javne površine
Skupaj (EUR/m2)

17. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po
programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta,
ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo
namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na
komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni
dolžnosti.
2. Izračun komunalnega prispevka
18. člen
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
KPi = (A(parcela) * Cpi * Dpi) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Cti * Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
A(parcela)
površina parcele objekta,
Cpi
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
gradbene parcele z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju,
Dpi
delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti) faktor dejavnosti,
Cti
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
Dti
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka.
KPi

(2) Kolikor bodo površine parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov večje/manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
povečajo oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v programu
opremljanja.
3. Pogodba o opremljanju

219,36

Plinovodno omrežje

1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka

6,64

10,13

345,63

527,14

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
16. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila
neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1.
(3) Olajšav za zavezance ni.

19. člen
(1) Gradnjo komunalne opreme iz tega programa opremljanja lahko Mestna občina Ljubljana s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(2) Investitor, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu
s programom opremljanja zgradi vso načrtovano komunalno
opremo in pridobi potrebna zemljišča in to neodplačno prenese
na Mestno občino Ljubljana.
20. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 13., 14. in 15. člena tega
odloka se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno
leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve
programa opremljanja.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Stroški v odloku so navedeni v EUR z DDV.
22. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za
ravnanje z nepremičninami in na Oddelku za urejanje prostora
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov
za obstoječo komunalno opremo iz drugega odstavka 8. člena
tega odloka so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
23. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-355/2008-10
Ljubljana, dne 30. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

1348.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za gradnjo stanovanjskega naselja
Hiše Stožice v Tomačevem

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B),
4., 8. in 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 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 30. 3.
2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice
v Tomačevem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice v
ureditvenem območju BS 4/5 Tomačevo – morfološka enota
2A/7 – del (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je
izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6741.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma
na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah
komunalne opreme in po obračunskih območjih;
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– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Ljubljana.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se
financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov
in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo
se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno
opremo:
– ceste in javno razsvetljavo,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje,
– druge javne površine.
(2) Prikaz komunalne opreme je razviden iz programa
opremljanja.
6. člen
V primeru gradnje komunalne opremo po pogodbi o opremljanju je rok za gradnjo leto 2009, sicer bo rok za gradnjo
komunalne opreme določen v Načrtu razvojnih programov
Mestne občine Ljubljana.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
Obračunska območja za novo komunalno opremo so enaka delu morfološke enote 2A/7 v območju urejanja BS 4/5 – Tomačevo in obsegajo parcele načrtovanih objektov na zemljiških
parcelah s parc. št. 2389/1, 2389/8, 2240/11 ter 2237/7, vse v
k.o. Stožice. Obračunska območja za novo komunalno opremo
so na vpogled v grafičnem izrisu programa opremljanja.
8. člen
(1) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 13. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so
vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.

Stran

4266 /

Št.

30 / 17. 4. 2009

Uradni list Republike Slovenije

(2) Obračunska območja iz prvega odstavka tega člena
so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev
obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ
d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.

Komunalna oprema

9. člen
Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema
Ceste in javna razsvetljava

Stroški (EUR)
437.449,12

Vodovodno omrežje

91.241,04

Kanalizacijsko omrežje

95.266,38

Plinovodno omrežje

34.886,28

Vročevodno omrežje
Javne površine
Skupaj

0,00
10.207,56
669.050,38

2. Obračunski stroški za novo komunalno opremo
10. člen
Drugih virov financiranja ni, zato so obračunski stroški za
novo komunalno opremo enaki skupnim stroškom gradnje nove
komunalne opreme iz 9. člena tega odloka.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
11. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po
posameznih vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema

Stroški (EUR)

Ceste in javna razsvetljava

67.640,86

Vodovodno omrežje

19.598,27

Kanalizacijsko omrežje

22.174,65

Plinovodno omrežje

19.498,77

Vročevodno omrežje
Javne površine
Skupaj

0,00
41.643,70
170.556,25

4. Obračunski stroški komunalne opreme
12. člen
(1) Obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti
obračunskih stroškov za novo komunalno opremo iz 10. člena
tega odloka in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno
opremo iz 11. člena tega odloka.
(2) Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih
vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema

Stroški (EUR)

Ceste in javna razsvetljava

505.089,98

Vodovodno omrežje

110.839,31

Kanalizacijsko omrežje

117.441,03

Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje

54.385,05
0,00

51.851,26

Skupaj

839.606,63
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
NA ENOTO MERE

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
1. Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme

Stroški (EUR)

Javne površine

13. člen
Preračun obračunskih stroškov za novo komunalno opremo iz 10. člena tega odloka na enoto mere po posameznih
vrstah komunalne opreme je:
Komunalna oprema

Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2)

Ceste in javna razsvetljava

72,32

96,33

Vodovodno omrežje

15,08

20,09

Kanalizacijsko omrežje

15,75

20,98

Plinovodno omrežje

5,77

7,68

Vročevodno omrežje

0,00

0,00

Javne površine

1,69

2,25

110,61

147,33

Skupaj

14. člen
Preračun obračunskih stroškov za obstoječo komunalno
opremo iz 11. člena tega odloka na enoto mere po posameznih
vrstah komunalne opreme je:
Komunalna oprema

Cpi (EUR/m2)

Cti (EUR/m2)

11,18

14,90

Vodovodno omrežje

3,24

4,32

Kanalizacijsko omrežje

3,67

4,88

Plinovodno omrežje

3,22

4,29

Vročevodno omrežje

0,00

0,00

Javne površine

6,88

9,17

28,19

37,56

Ceste in javna razsvetljava

Skupaj

15. člen
Preračun obračunskih stroškov komunalne opreme iz
12. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah
komunalne opreme je:
Komunalna oprema

Cpi (EUR/m2)

Cti (EUR/m2)

Ceste in javna razsvetljava

83,50

111,23

Vodovodno omrežje

18,32

24,41

Kanalizacijsko omrežje

19,41

25,86

Plinovodno omrežje

8,99

11,98

Vročevodno omrežje

0,00

0,00

Javne površine
Skupaj

8,57

11,42

138,79

184,90

VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila
neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1.
(3) Olajšav za zavezance ni.
(4) Parcele in neto tlorisne površine, upoštevane pri določitvi stroškov za obstoječo komunalno opremo in za preračun
obračunskih stroškov na enoto mere, so:
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Oznaka
parcele

Površina parcele (m2)

Št.

NTP objekta (m2)

parcela 1

177,27

141,91

parcela 2

179,01

141,91

parcela 3

178,17

141,91

parcela 4

176,41

141,91

parcela 5

176,30

141,91

parcela 6

177,95

141,91

parcela 7

180,38

141,91

parcela 8

192,15

141,91

parcela 9

190,12

141,91

parcela 10

187,37

141,91

parcela 11

185,63

141,91

parcela 12

203,04

141,91

parcela 13

182,76

141,91

parcela 14

166,64

141,91

parcela 15

163,52

141,91

parcela 16

177,31

141,91

parcela 17

187,32

141,91

parcela 18

187,82

141,91

parcela 19

188,49

141,91

parcela 20

189,65

141,91

parcela 21

190,33

141,91

parcela 22

191,95

141,91

parcela 23

308,70

141,91

parcela 24

206,04

141,91

parcela 25

190,62

141,91

parcela 26

234,60

141,91

parcela 27

181,83

141,91

parcela 28

182,12

141,91

parcela 29

181,87

141,91

parcela 30

182,02

141,91

parcela 31

181,84

141,91

parcela 32
Skupaj

169,87

141,91

6.049,10

4.541,12

VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
17. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se
na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na
komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje,
na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni
dolžnosti.
2. Izračun komunalnega prispevka
18. člen
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
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KPi=(A(parcela)·Cpi·Dp)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Cti·Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi
A(parcela)
Cpi
Dp
K(dejavnosti)
Cti

A(tlorisna)
Dt

komunalni prispevek za določeno vrsto
komunalne opreme,
površina parcele objekta,
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra parcele z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju,
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka,
faktor dejavnosti,
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem
območju,
neto tlorisna površina objekta,
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.

(2) Kolikor bodo površine parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov večje/manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
povečajo oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v programu
opremljanja.
19. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 13., 14. in 15. člen se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve
programa opremljanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Stroški v odloku so navedeni v EUR z DDV.
21. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za
ravnanje z nepremičninami in na Oddelku za urejanje prostora
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov
za obstoječo komunalno opremo iz 8. člena tega odloka so na
vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-387/2008-10
Ljubljana, dne 30. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

1349.

Sklep o ukinitvi javnega dobra –
parc. št. 3274/4 k.o. Ajdovščina

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
26. seji dne 30. 3. 2009 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 3274/4
k.o. Ajdovščina
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnine
parc. št. 3274/4, cesta v izmeri 689 m2, ki je vpisana v vl. št. 1308
k.o. Ajdovščina v listu B kot javno dobro in se vpiše 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. 478-90/2007-5
Ljubljana, dne 30. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Uradni list Republike Slovenije
58.190
59.200
62.010
62.020
62.030
62.090
63.110
63.120
63.200
72.200
73.110
73.200
74.200
74.300
74.900
77.330
77.390
82.190

METLIKA
1350.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska
knjižnica Metlika

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US), 20. člena
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB
in 27/08 – Odl. US), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1) ter 19. člena
Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet
Občine Metlika na 18. redni seji dne 2. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Ljudska knjižnica Metlika
1. člen
Vsebina prvega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika (Uradni list RS,
št. 103/03) se spremeni tako, da se glasi:
»91.011 Dejavnost knjižnic
18.120
Drugo tiskanje
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
56.103
Slaščičarne in kavarne
56.300
Strežba pijač
58.110
Izdajanje knjig
58.130
Izdajanje časopisov
58.140
Izdajanje revij in druge periodike

82.300
82.990
85.520
85.590
90.010
90.020
90.030
90.040
91.020
91.030

Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obdelovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Izobraževanje, izpopolnjevane in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine«.

Drugi, tretji in četrti odstavek 8. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
V 14. členu se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– ima opravljen bibliotekarski izpit v skladu z Zakonom
o knjižničarstvu,«.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,«.
Dosedanji druga in tretja alinea postaneta tretja in četrta
alinea.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-2/2009
Metlika, dne 2. aprila 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

1351.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini
Metlika

Na podlagi 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list
SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90, 17/91, 13/93, 66/93,
110/02 in 2/04), Zakona o prekrških (uradno prečiščeno bese-

Uradni list Republike Slovenije
dilo – ZP-1-UPB4) (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08 in 76/08),
4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika
(Uradni list RS, št. 22/94) in na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine
Metlika na 18. seji dne 2. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
v Občini Metlika
1. člen
Spremeni se 3. člen Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 73/98), ki se po
novem glasi:
»Za pokopališko dejavnost in pokopališki red na območju
Občine Metlika skrbijo mestna oziroma krajevne skupnosti, na
območju katere se pokopališče nahaja (v nadaljevanju: upravljavec pokopališča).
Na pokopališču Tri fare v Rosalnicah skrbijo za pokopališko dejavnost in pokopališki red KS Božakovo, KS Drašiči,
KS Grabrovec, KS Lokvica, KS Metlika, KS Rosalnice in KS
Slamna vas skupno.
Na pokopališču v Podzemlju skrbijo za pokopališko dejavnost in pokopališki red KS Podzemelj in KS Dobravice
skupno.
Na pokopališču na Radovici skrbijo za pokopališko dejavnost in pokopališki red KS Radovica in KS Slamna vas
skupno.
Kolikor skrb za pokopališko dejavnost in pokopališki red
na določenem pokopališču izvaja več krajevnih skupnosti skupaj (drugi, tretji in četrti odstavek tega člena), morajo te, v
primeru prenosa pokopališča v upravljanje, upravljavca določiti
soglasno. Kolikor soglasje ni doseženo, sprejme odločitev o
izbiri upravljavca občinski svet.
Za izvajanje pogrebne dejavnosti se podeli na podlagi
javnega razpisa in v skladu s koncesijkim aktom koncesija.«

si:

2. člen
V 7. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se gla-

»Na prostoru za anonimne pokope se lahko na željo
pokojnika ali svojcev ali na podlagi dovoljenja pristojnega organa za notranje zadeve izvrši anonimni pokop tako, da se na
prostoru določenem za raztrositev pepela raztrese pepel pokojnika. Za anonimni pokop gre, kadar se ne opravi pogrebna
svečanost in ne obeleži grob.
Koncesionar za izvajanje pogrebne dejavnosti vodi posebno knjigo o anonimnih pokopih.«
3. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V posode za odlaganje odpadkov je dovoljeno odlagati
le odpadke, kot so sveče in cvetje. Odpadke, ki nastanejo pri
izdelavi nagrobnikov, okvirjev in nagrobnih plošč, se ne sme
odlagati v posode za odpadke in ne v okolico pokopališča.«
4. člen
V 11. členu se besedilo »1 m« nadomesti z besedilom
»0,9 m«.
Dodajo se nov drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi
odstavek, ki se glasijo:
»Nagrobnik se postavi na betonski temelj, ki ne sme gledati na površino iz zemlje. Postavljen nagrobnik in okvir morata
betonski temelj v celoti pokrivati tako, da beton ni viden.
Nagrobniki so postavljeni na sredino groba, nad glavo
pokopanega, s prednjo stranjo obrnjeno proti stezi, ki je med
vrstami grobov. Oddaljenost prednje strani nagrobnika od steze
mora biti za vse nagrobnike v vrsti enaka. Pri obnovi nagrobnih
okvirjev oziroma plošč na starih pokopališčih se dimenzije no-
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vih okvirjev oziroma. nagrobnih plošč ne smejo povečati brez
soglasij upravljalca.
Na grobu je lahko plošča oziroma okvir dimenzije:
– enojni grob maksimalne širine 1 m, dolžine 2 m, višine
0,15 m,
– dvojni grob maksimalne širine 1,80 m, dolžine 2 m,
višine 0,15 m,
– žarni grob maksimalne širine 0,8 m, dolžina 1,6 m.
Nagrobnik je lahko širok do širine nagrobne plošče oziroma okvirja:
– za enojni grob maksimalno do širine 1 m, globine 0,2 m,
– za dvojni grob maksimalno do širine 1,8 m, globine
0,2 m.
Nagrobnik je lahko visok maksimalno do višine 0,9 m
(novo pokopališče pri Sv. Roku maksimalno do višine 0,8 m).
Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagajati
obstoječemu stanju in se ne smejo povečevati.
Nagrobni spomeniki in obeležja, ki imajo umetnostno,
zgodovinsko, monumentalno ali drugo vrednost in zanje nihče
ne skrbi, se ponudijo muzeju.«
5. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Najemnik grobnega prostora je lahko le ena oseba.
Najemniki so praviloma svojci pokojnika ali njegovi zakoniti
zastopniki oziroma tiste osebe, ki jih kot take določajo zakoni
ali drugi predpisi.«
6. člen
V 31. členu se v peti alinei pika nadomesti z vejico in dodajo nova šesta, sedma in osma alinea, ki se glasijo:
»– onesnaževanje in puščanje odpadkov na pokopališču,
ob pokopališču ali v mrliški veži,
– odtujevanje predmetov s pokopališkega prostora, tujih
grobov in mrliške veže,
– odlaganje zemlje, robnikov, spomenikov in drugega materiala, ki ostane ob prenavljanju grobov, v zabojnike ali posode
za smeti ali izven ograde pokopališča.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela,
ki so namenjena urejanju pokopališč, se lahko opravijo le z
dovoljenjem izvajalca javne službe.«
7. člen
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če upravljalec pokopališča ugotovi, da se na pokopališču izvajajo dela v nasprotju z določili tega odloka, mora o tem
takoj obvestiti pristojno službo.«
8. člen
Doda se nov 32.a člen, ki se glasi:
»Na vseh vhodih na pokopališča mora biti naveden upravljavec pokopališča. Vsi posegi na pokopališču se smejo izvajati le z dovoljenjem upravljalca.«
9. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno globo 500,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki krši določila 9., 10. in 11. člena
odloka.«
10. člen
Doda se nov 33.a člen, ki se glasi:
»Z denarno globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posamzenik, ki krši določila 30. in 31. člena
odloka.«
11. člen
Doda se nov 33.b člen, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja medobčinski komunalni redar oziroma druge pristojne službe, ki
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so pristojne za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških
ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem
zakonu.«
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 354-3/2009
Metlika, dne 2. aprila 2009

73

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

74

4.533.179,87

740 Transferni prihodki

4.533.179,87

Odhodki

9.917.987,36

40

TEKOČI ODHODKI

2.207.509,90

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

MORAVSKE TOPLICE
Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Moravske Toplice za leto 2008

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Moravske Toplice za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih
skupnosti za leto 2008.
2. člen
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in
odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2008 znašajo:
I/

Prihodki

9.406.487,76

70

DAVČNI PRIHODKI

4.352.381,68

700 Davki na dohodek in dobiček

3.484.582,00

703 Davki na premoženje

348.482,14

704 Domači davki na blago in storitve

519.317,54

NEDAVČNI PRIHODKI

489.487,60

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi osebam,
ki niso proračunski uporabniki

238.868,46
61.752,92
177.115,54

SALDO bilance prihodkov in odhodkov

–511.499,60

3. člen
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2008 izkazuje:
IV/

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kap. deležev

8.457,45

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

8.457,45

750 Prejeta vračila danih posojil

8.457,45

V/

Dana posojila in povečanje kap. deležev

5.380,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV

5.380,00

440 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI/

SALDO računa finančnih terjatev
in naložb

0
5.380,00
+3.077,45

4. člen
C) RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja občine Moravske Toplice za leto 2008
izkazuje:
VII/

Zadolževanje

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

5.361,11

55

722 Prihodki od prodaje zemljišč

737.590,90
5.765.346,36

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

1.869,51

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

55.934,27

152.247,38

712 Denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki

55.053,80
1.706.262,64

412 Transferi neprofitnim organizacijam

711 Takse in pristojbine

KAPITALSKI PRIHODKI

70.246,68

760.490,09

VIII/ Odplačila dolga

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

92.551,86

50.643,76
1.711.294,01

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.765.346,36
43

III/

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Moravske Toplice za leto 2008

71

42

320.271,65

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
413 Drugi domači tekoči transferi

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99,
2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske
Toplice na 21. redni seji dne 8. 4. 2009 sprejel

9.700,00

TRANSFERNI PRIHODKI

II/

Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

1352.

9.700,00

11.921,60

0
102.564,12

ODPLAČILA DOLGA

102.564,12

550 Odplačila dolga

102.564,12

IX/

SPREMEMBA stanja sredstev
na računih

–610.986,27

X/

NETO ZADOLŽEVANJE (VII – VIII)

–102.564,12

0

XI/

NETO FINANCIRANJE

+511.499,60

21.738,61

D)

SREDSTEVA NA DAN 31. 12. 2008

376.783,52
21.738,61

+80.000,66

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine
Moravske Toplice na dan 31. 12. 2008 v višini –610.986,27 EUR
se v letu 2008 pokriva s presežnimi sredstvi na računih iz preteklih let. Tako na dan 31. 12. 2008 znaša saldo nerazporejenih
sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 80.000,66 EUR.
6. člen
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve
na dan 31. december 2008 se izkazuje v višini 35.050,72 EUR
in se prenese v leto 2009.
7. člen
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti in
Javnega sklada Občine Moravske Toplice za gospodarjenje z
nepremičninami za leto 2008 je sestavni del tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00004/2009-1
Moravske Toplice, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

MURSKA SOBOTA
1353.

Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih
mest ob volilni kampanji poslancev iz
Republike Slovenije v Evropski parlament

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 26. člena Odloka o
načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in
okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 100/07) župan Mestne občine Murska Sobota objavlja naslednje

POGOJE
za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest
ob volilni kampanji poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament
V času volilne kampanje za redne volitve poslancev iz
Republike Slovenije v Evropski parlament so za volilno-propagandna sporočila na območju Mestne občine Murska Sobota
zagotovljena plakatna mesta. Mestna občina zagotavlja vsem
organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem,
da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja štiri plakatna mesta v mestu Murska Sobota in po en
plakatni pano v vsakem naselju mestne občine.
Pristojni oddelek mestne občine za dejanja v zvezi z dodelitvijo plakatnih mest za potrebe volilne kampanje je Oddelek
za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe
Mestne občine Murska Sobota. Žrebanje plakatnih mest opravi
komisija, imenovana s strani župana.
I. BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA
1. Mesto Murska Sobota:
1.1. Obvestilni panoji v mestu Murska Sobota:
– enostranski panoji: 2 kom (2 plakatni mesti),
– dvostranski panoji: 10 kom (20 plakatnih mest),
– tristranski panoji: 4 kom (8 plakatnih mest),
– plakatni steber: 1 kom (2 plakatni mesti).
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Plakatna mesta se razdelijo z žrebom v enakem številu
med prijavljene organizatorje volilne kampanje, katerih vloge
bodo prispele pravočasno v določenem roku. Na eno plakatno mesto je možno namestiti dva plakata B1.
1.2. Posebni plakatni panoji za namen volitev, ki se
namestijo in dodelijo organizatorjem volilne kampanje, kadar
plakatna mesta v točki 1.1., glede na število vlog ne bodo
zadostna, so na:
– Lendavski in Slovenski ulici,
– Panonski ulici in
– Ulici Štefana Kovača v Murski Soboti.
Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago
en plakatni pano na teh lokacijah, vendar lahko dobi največ
štiri plakatna mesta skupno na lokacijah pod točko 1.1. in
1.2. Velikost panojev je 1,2 x 0,7 m (eno plakatno mesto je
en plakatni pano). Številke panojev se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo z žrebom.
1. Ostala naselja Mestne občine Murska Sobota:
Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago
en posebni plakatni pano v vsakem naselju mestne občine.
Panoji se postavijo na javnih površinah v soglasju s krajevnimi skupnostmi. Plakate je možno nameščati na eni strani
panojev v smeri vožnje, ki so velikosti 1,2 x 0,7 m. Številke
panojev se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo
z žrebom.
2. Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov
z označbo »plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih«
morajo organizatorji volilne kampanje dostaviti v pisni obliki
na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, najkasneje do 7. 5. 2009, do 10. ure. Dodelitev
plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje za vloge, ki
bodo prispele pravočasno v roku, se opravi na javnem žrebanju dne 7. 5. 2009, ob 11. uri, v prostorih mestne občine.
Plakatiranje na dodeljenih plakatnih mestih bo mogoče od
petka 8. maja 2009 naprej. Organizatorjem volilne kampanje,
ki ne bodo podali vloge do navedenega roka, Mestna občina
Murska Sobota ne zagotavlja plakatiranja na brezplačnih
plakatnih mestih.
Postavitev panojev in plakatiranje opravlja javno podjetje Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2. Plakati
se izobešajo dvakrat tedensko.
Organizatorji volilne kampanje so oproščeni plačila
občinske takse, stroškov nameščanja panojev in stroškov
nameščanja plakatov.
II. DODATNA PLAKATNA MESTA
Za potrebe zagotovitve dodatnih plakatnih mest se zagotovijo naslednje lokacije v mestu Murska Sobota:
– Ulica Štefana Kovača (pri srednješolskem centru),
– Tišinska ulica,
– Kardoševa ulica.
Vloga oziroma zahtevek za plakatiranje na dodatnih
plakatnih mestih se naslovi na javno podjetje Komunala
d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, ki opravi postavitev panojev velikosti 1,2 m x 0,7 m in izvede plakatiranje.
Stroške plakatiranja je dolžan poravnati organizator volilne
kampanje.
III. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH
MEST
Plakatiranje zunaj navedenih plakatnih mest pod tč. 1.
in 2. se izvaja v skladu z določili 9., 10. in 11. člena Zakona o
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in
določili Odloka o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 100/07).
Št. 041-0001/2009-1(189)
Murska Sobota, dne 6. aprila 2009
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
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1354.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za volitve poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08)
Mestna občina Novo mesto objavlja

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
za volitve poslancev iz Republike Slovenije
v Evropski parlament

Uradni list Republike Slovenije
– MADISON d.o.o., Žitna ulica 12, Maribor – roto panoji.
2. Vsi navedeni izvajalci so po odloku zavezani zagotoviti
vsem zainteresiranim, še zlasti političnim strankam v času volilne kampanje, enake pogoje za plakatiranje (26. člen Odloka
o plakatiranju in obveščanju).
3. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s trajnimi oglasnimi
panoji oziroma površinami, so pa tudi pooblaščeni za urejanje
dodatnih obvestilnih mest.
4. Pogoje za uporabo obvestilnih mest izvajalcev pod A,
B, C in D določajo izvajalci sami.
5. Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja
obvestil ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni
list RS, št. 41/07 in 105/08).
Št. 041-2/2009
Novo mesto, dne 31. marca 2009

I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena zakona o volilni
kampanji bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na
razpolago dva brezplačna mobilna panoja, in sicer eden na
razširjenem pločniku ob cesti pred stavbo Seidlova cesta 1 v
Novem mestu in drugi ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiriščem in pločnikom) nasproti poslovno stanovanjske soseske
»Plava laguna«.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizatorju volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na Mestno
občino Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge morajo
prispeti najkasneje do četrtka 29. 4. 2009 do 12. ure. Vrstni
red dodeljenih panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo
v ponedeljek 4. 5. 2008 ob 13. uri v sejni sobi, Seidlova cesta
1, II. nadstropje.
3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja
lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost
panoja.
4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje
izpisano ime organizatorja volilne kampanje.
5. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti
navedeno ime ter kontaktna telefonska številka osebe, ki bo
odgovorna za urejenost panoja.
II. UPORABA DRUGIH OGLAŠEVALNIH POVRŠIN
1. V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja in obveščanja Odlok o plakatiranju in obveščanju (Uradni
list RS, št. 44/02, 60/02 31/05, 102/05 in 79/07) po katerem
izvajajo plakatiranje in obveščanje naslednji pooblaščeni izvajalci:
A. na malih plakatnih mestih:
– Tam tam d.o.o., Verovškova ul. 55 b, 1000 Ljubljana
B. na velikih reklamnih panojih:
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1,
8000 Novo mesto,
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, 8000 Novo
mesto,
– EUROPLAKAT d.o.o. Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
C. Transparenti
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1,
8000 Novo mesto in
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, 8000 Novo
mesto.
D. druge oblike oglaševanja
– SPORTI d.o.o. Novo mesto, Košenice 83, Novo mesto
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– EUROPLAKAT d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljubljana –
mupi panoji,
– METROPOLIS MEDIA d.o.o., C. Ljubljanske brigade 25,
Ljubljana – City light,

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

POSTOJNA
1355.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Postojna za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 98. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU in
127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 31/07) je Občinski svet Občine Postojna na 18. seji
dne 7. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Postojna
za leto 2008
1. člen
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Postojna je sestavljen
iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi
prejemki in izdatki proračuna Občine Postojna za leto 2008 so
bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki
proračuna Občine Postojna za leto 2008.
Konto

Opis

Realizacija
2008

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

70

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

15.994.597

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.475.411

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

8.682.624

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

6.986.172

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.206.835

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

489.617

Uradni list Republike Slovenije
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706

DRUGI DAVKI

71

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

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

DENARNE KAZNI

18.223

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

15.151

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.555.680

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

1.295.314

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

1.197.849

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

3.792.787
2.195.239
8.495

Stran
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420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

7.368.043

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

804.265

430

INVESTICIJSKI TRANSFER

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

650.085

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

154.181

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)

–201.228

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

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

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

97.465

126.479
126.479

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

116.967

7300

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV ZA TEKOČO PORABO

21.967

7301

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV ZA INVESTICIJE

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.106.905

740

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

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

126.479

1.009.970

PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

1.096.935

VII. SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS
ODHODKI TER SALDO PREJETIH
IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.) – (II.+V.)

–74.748

741

78

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (787)

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

116.967
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95.000

44

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

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
0

50
500

16.195.825

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

822.772

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

133.022

4.064.184

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

2.892.675

409

SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

2.342.550

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

712.961

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

804.133

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

215.715

3.959.332
99.687

7.368.043

55
550

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

234.282
234.282

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

–234.282

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –
(II.+V.+IX.)

–309.030

3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-3/2009-8
Postojna, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Stran
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Odlok o priznanjih in nazivih Občine Postojna

Na podlagi 16. in 117. člena Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na
18. seji dne 7. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o priznanjih in nazivih Občine Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Postojna, njihovo
obliko, pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter financiranje in evidenco podeljenih priznanj in nazivov.
2. člen
V Občini Postojna se podeljuje naslednja priznanja in
nazive (v nadaljevanju: priznanja):
1. naziv častni občan oziroma častna občanka (v nadaljevanju: častni občan) Občine Postojna,
2. naziv častni meščan oziroma častna meščanka (v nadaljevanju: častni meščan) Postojne,
3. zlato priznanje Občine Postojna,
4. priznanje »23. april«,
5. srebrno priznanje Občine Postojna,
6. priznanje Miroslava Vilharja.
3. člen
Odločitev o dodelitvi priznanj iz 1. do 4. točke prejšnjega
člena sprejme Občinski svet Občine Postojna na predlog komisije, ki jo s sklepom imenuje župan. Priznanja podeljuje župan
Občine Postojna.
Dobitnik lahko prejme posamezno priznanje samo enkrat,
v tekočem letu pa lahko prejme največ eno priznanje.
Priznanja morajo biti opremljena z grbom Občine Postojna in podpisom župana.
4. člen
Komisija iz prvega odstavka 3. člena tega odloka pobude
za podelitev posameznega priznanja zbere na podlagi javnega
poziva, če za posamezno priznanje s tem odlokom ni drugače
določeno.
Javni poziv se za posamezno priznanje enkrat letno objavi
na spletni strani Občine Postojna ter po potrebi v sredstvih
javnega obveščanja.
5. člen
Javni poziv iz prejšnjega člena mora vsebovati:
– navedbo potencialnih pobudnikov,
– kriterije za podelitev posameznega priznanja,
– vrsto in število posameznih priznanj,
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k pobudi,
– rok, do katerega je treba poslati pobude,
– naslov, na katerega je treba poslati pobude.
6. člen
Pobude za podelitev priznanj lahko posredujejo svetniške
skupine Občinskega sveta Občine Postojna, društva in druge organizacije civilne družbe ter posamezni občani. Pobude
morajo biti pisne in obrazložene ter podane v skladu z določili
javnega poziva.
Pobuda iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv
pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov,
telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, kolikor
je to mogoče,
– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru,
da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih
podatkov, kolikor je to mogoče,

Uradni list Republike Slovenije
– podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv
pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik
pravna oseba, še kontaktno osebo,
– vrsto priznanja,
– utemeljitev pobude,
– druge priloge, ki jih zahteva javni poziv.
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki pobudo podpirajo.
Kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, komisija
pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo
osebnih podatkov. Kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.
7. člen
Člani komisije iz prvega odstavka 3. člena tega odloka
pri predlaganju kandidatov niso vezani izključno na pobude iz
prejšnjega člena, temveč lahko v skladu z javnim pozivom tudi
sami predlagajo druge kandidate po svoji presoji.
II. ČASTNI OBČAN OBČINE POSTOJNA
8. člen
Naziv »Častni občan Občine Postojna« je najvišje priznanje Občine Postojna in se lahko podeli posameznim občanom,
ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj občine ter za
razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.
Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, odličnost,
dobrobit, sodelovanje ali skrb za blaginjo v Občini Postojna ali
promociji občine.
Letno se lahko podeli največ en naziv častni občan.
9. člen
Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje uvod, kratko vsebino podelitvenih razlogov, ime dobitnika
priznanja, datum podelitve, pečat Občine Postojna in podpis
župana.
Dobitnik prejme tudi odlitek z grbom Občine Postojna in
napisom ČASTNI OBČAN ter letnico podelitve.
Častni občani se vpisujejo v knjigo častnih občanov.
III. ČASTNI MEŠČAN POSTOJNE
10. člen
Naziv »Častni meščan Postojne« se lahko podeli posameznim prebivalcem mesta Postojna, ki so s svojim življenjem
in delom pustili poseben pečat pri razvoju mesta.
Kriteriji za podelitev naziva so pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti Postojne ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.
Vsako leto se lahko podeli največ en naziv častni meščan,
ob posebnih priložnostih pa največ dva.
11. člen
Naziv častni meščan se podeljuje enkrat letno s posebno
listino, ki vsebuje uvod, kratko vsebino podelitvenih razlogov,
ime dobitnika priznanja, datum podelitve, pečat Občine Postojna in podpis župana.
Dobitnik prejme tudi odlitek z grbom Občine Postojna in
napisom ČASTNI MEŠČAN ter letnicama podelitve mestnih
pravic in priznanja.
Častni meščani se vpisujejo v knjigo častnih meščanov.
IV. ZLATO PRIZNANJE OBČINE POSTOJNA
12. člen
Zlato priznanje Občine Postojna se podeljuje za izredne
zasluge in dosežke, ki so vidno prispevali k razvoju in napredku
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gospodarskega, kulturnega, športnega in drugega napredka
občine in širše skupnosti.
Zlato priznanje Občine Postojna se podeli s posebno listino, ki vsebuje uvod, kratko vsebino podelitvenih razlogov, ime
dobitnika priznanja, datum podelitve, pečat Občine Postojna in
podpis župana.
Dobitnik prejme tudi odlitek z grbom Občine Postojna in
napisom ZLATO PRIZNANJE OBČINE POSTOJNA ter letnico
podelitve.
Zlato priznanje Občine Postojna se lahko podeli podjetjem, družbam, podjetnikom, zavodom, društvom, krajevnim
skupnostim in posameznim občanom Občine Postojna.
Vsako leto se lahko podelita največ dve zlati priznanji
Občine Postojna.
Prejemniki priznanja se vpisujejo v posebno evidenco.
13. člen
Naziv »Častni občan Občine Postojna«, naziv »Častni
meščan Postojne« in naziv »Zlato priznanje Občine Postojna«
se praviloma podeljujejo na slavnostni prireditvi Občine Postojna ob občinskem prazniku.
V. PRIZNANJE »23. APRIL«
14. člen
Priznanje »23. april« se lahko podeli posameznim občanom, društvom in neprofitnim organizacijam za njihove zasluge
pri ohranjanju vrednot TIGR-a, NOB in osamosvojitvene vojne
ali za njihove zasluge na humanitarnem, solidarnostnem in
drugih splošno koristnih področjih.
15. člen
Priznanje »23. april« ima obliko plakete, na kateri je kapnik »briljant« – simbol Postojnske jame. Priznanje se podeli z
listino, ki vsebuje uvod, kratko vsebino podelitvenih razlogov,
ime dobitnika priznanja, datum podelitve, pečat Občine Postojna in podpis župana občine.
16. člen
Priznanje »23. april« je enkratno in se podeljuje enkrat letno na slavnostni akademiji ob dnevu spomina Občine Postojna.
V posameznem letu se lahko podelita največ dve priznanji.
VI. SREBRNO PRIZNANJE OBČINE POSTOJNA
17. člen
Srebrno priznanje Občine Postojna se lahko podeli ob
posebnih dogodkih in jubilejih podjetjem, družbam, podjetnikom, združenjem, zavodom, društvom, krajevnim skupnostim
in posameznikom.
18. člen
Srebrno priznanje Občine Postojna je kovinski odlitek z
odtisom grba in imena Občine Postojna.
Sestavni del Srebrnega priznanja Občine Postojna je listina, ki vsebuje uvod, kratko vsebino podelitvenih razlogov, ime
dobitnika, datum podelitve, pečat Občine Postojna in podpis
župana občine.
19. člen
Srebrno priznanje Občine Postojna je enkratno, podeljuje
pa se skozi vse leto.
Srebrno priznanje Občine Postojna podeljuje župan
Občine Postojna.
VII. PRIZNANJE MIROSLAVA VILHARJA
20. člen
Priznanje Miroslava Vilharja se podeljuje za izjemne stvaritve s področja kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življe-
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nje prebivalcev Občine Postojna ali za stvaritve, za katere so
ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim
delom pomembno prispevali k upodobitvi in predstavitvi Občine
Postojna doma in v svetu.
Priznanje se praviloma podeli občanom Postojne, lahko
pa se podeli tudi drugim, če se ti s kulturo ukvarjajo v Občini
Postojna.
21. člen
Priznanje Miroslava Vilharja se lahko podeli kot:
– plaketa Miroslava Vilharja ali
– kipec Miroslava Vilharja.
Vsako leto se lahko podeli le eno priznanje. Posamezniku
ali skupini se lahko plaketo podeli večkrat, toda le v primeru,
da gre za ustvarjalen dosežek, ki se po vsebini razlikuje od
dosežka, za katerega je bila plaketa že podeljena. Podelitev
kipca Miroslava Vilharja pa je enkratna, kar pomeni, da ga tisti,
ki ga je že prejel, ne more prejeti še enkrat.
Priznanje Miroslava Vilharja se podeljuje enkrat letno.
VIII. ODVZEM PRIZNANJA
22. člen
Posamezno priznanje se lahko odvzame, če se po podelitvi priznanja zve za nova dejstva, ki so v izrazitem nasprotju
z razlogom podelitve.
Priznanje se odvzame, če se prejemnik priznanja priznanju odpove oziroma če prejemnik priznanje vrne ali če zavrne
prejem priznanja.
23. člen
Odvzeto priznanje se lahko tudi vrne, če se po odvzemu
priznanja zve za nova dejstva, ki so v izrazitem nasprotju z
razlogom odvzema.
24. člen
V primeru iz prvega odstavka 22. člena odloča o odvzemu
priznanja občinski svet na predlog župana.
Odvzem in vrnitev priznanja nista časovno omejena.
IX. FINANCIRANJE IN EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ
25. člen
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu Občine
Postojna.
26. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem
priznanj opravlja občinska uprava, ki vodi tudi javno evidenco
podeljenih priznanj.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Priznanja in nazive iz drugega člena tega odloka se lahko
podeli tudi posthumno.
28. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o priznanjih Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 23/01),
– Pravilnik o podeljevanju priznanja Občine Postojna
»23. april« (Uradni list RS, št. 23/01 in 22/02),
– Odlok o podeljevanju priznanj Miroslava Vilharja na
področju kulture (Uradni list RS, št. 18/02).
29. člen
Odbor za podelitev priznanj Občine Postojna »23. april«
nadaljuje z delom tudi po uveljavitvi tega odloka do izteka svojega mandata, in sicer kot komisija glede priznanja »23. april«.
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30. člen
Ne glede na določbe tega odloka, se v letu 2009 priznanja in nazivi iz 1. do 3. točke 2. člena tega odloka podelijo na
slavnostni prireditvi ob praznovanju 100. obletnice pridobitve
mestnih pravic mesta Postojna.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2009
Postojna, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

1357.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa
občin Postojna in Pivka za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju
Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o.
Postojna

Na podlagi šestega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18 ter 76/08), 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01),
Statuta Javnega podjetja Kovod Postojna d.o.o. z dne 21. 2.
1998) ter Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93) sta Občinski svet Občine Pivka na 19. redni seji
dne 25. 2. 2009 ter Občinski svet Občine Postojna na 18. redni
seji dne 7. 4. 2009 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi skupnega organa občin Postojna
in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod,
kanalizacija d.o.o. Postojna
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o.
Postojna (v nadaljevanju: odlok) se ustanavlja skupni organ (v
nadaljevanju: organ) Občine Postojna in Občine Pivka, ki bo
izvrševal ustanoviteljske pravice obeh občin v Javnem podjetju
Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna (v nadaljevanju: Kovod Postojna, d.o.o.), ki je ustanovljeno za izvajanje
gospodarskih javnih služb s področij oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in
oskrbe industrijskih objektov z vodo in oskrbo naselij s požarno
vodo v javni rabi.
2. člen
S tem odlokom je določena sestava skupnega organa,
njegov sedež, njegove naloge, organizacija dela organa in
način sprejemanja odločitev, financiranje organa ter delitev
stroškov za delovanje organa med občinami.
II. SESTAVA IN SEDEŽ ORGANA
3. člen
Skupni organ sestavljata vsakokratna župana Občine Postojna in Občine Pivka.
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4. člen
Sedež organa je na sedežu javnega podjetja Kovod
Postojna, d.o.o. Jeršice 3, Postojna.
III. NALOGE SKUPNEGA ORGANA
5. člen
Organ izvršuje naslednje ustanoviteljske pravice:
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
– daje soglasje k ustanovitvi gospodarske družbe, kadar
bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj JP Kovod Postojna, d.o.o. in
k vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o
razpolaganju z nepremičnim premoženjem,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o
notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih
mest,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o
programih dela javnega podjetja,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o
najemanju posojil, ki presegajo določen znesek,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun
javnega podjetja,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o
ustanovitvi gospodarske družbe, gospodarskega interesnega
združenja ali ustanove,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti in uporabo javnih dobrin,
– usklajuje odločitve občin ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja Kovod Postojna,
– daje soglasje za opravljanje drugih gospodarskih dejavnosti,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom in s
tem odlokom.
Občinski svet Občine Postojna daje mnenje k izvrševanju
pravic iz prve do pete alineje prejšnjega odstavka.
Občinski svet Občine Pivka daje mnenje k izvrševanju
pravic iz četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena, k
izvrševanju pravic iz prve do tretje alineje prejšnjega odstavka
pa Občinski svet Občine Pivka daje soglasje.
6. člen
Organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin
ustanoviteljic.
IV. ORGANIZACIJA DELA
a) Splošno
7. člen
Po funkciji sestavljata skupni organ vsakokratna župana
Občine Postojna in Občine Pivka, ki izmenično, vsaki dve leti,
tudi vodita seje skupnega organa. V primeru, da je predsednik
nadzornega sveta župan Občine Postojna, sklicuje in vodi seje
skupnega organa župan Občine Pivka in obratno.
Pobudo za sklic seje lahko dajo:
– župan Občine Postojna,
– župan Občine Pivka,
– član nadzornega sveta podjetja Kovoda Postojna,
d.o.o.,
– direktor podjetja Kovoda Postojna, d.o.o.,
– najmanj dva svetnika iz občinskih svetov občine Postojna in/ali Pivka.
Na pisno pobudo župana oziroma ostalih pobudnikov za
sklic seje je župan občine, ki sklicuje in vodi seje skupnega
organa, dolžan sklicati sejo najkasneje v roku petnajstih dni od
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prejema pobude. Skupaj s pobudo za sklic seje morajo pobudniki za sklic seje podati tudi predlog dnevnega reda seje.
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje
in ustrezno gradivo. Pobuda se pošlje županu, ki v tem času
sklicuje in vodi seje skupnega organa, ta pa o pobudi obvesti
drugega župana in direktorja Kovoda.
Župan, ki v tem času sklicuje in vodi seje, mora v osmih
dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo in o svoji
odločitvi obvestiti drugega župana in pobudnika-e. V primeru,
da seje ne skliče, mora navesti razloge.
8. člen
Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom
mora biti poslano najkasneje tri dni pred sejo.
Na sejo se obvezno vabita oba župana, lahko se povabi
direktorja Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna in druge pobudnike za sklic seje in po
potrebi druge osebe, katerih prisotnost je zaradi lažjega dela
organa smotrna.
Skliče se lahko tudi korespondenčna seja.
9. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati sklepe, ki jih sprejme skupni organ. Prepis zapisnika mora biti
pripravljen v treh dneh po seji in se ga pošlje v podpis obema
županoma.
10. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne
za nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja občinska uprava Občine Postojna.
11. člen
Organ lahko kadarkoli odloči, da bo odločitev o posamezni zadevi prenesel na občinska sveta obeh občin ali da bo v
posamezni zadevi zaprosil občinska sveta za mnenje.
V zahtevi za odločitev o zadevi oziroma zaprosilu za
mnenje je potrebno navesti predlagano odločitev.
Občinska sveta morata sprejeti odločitev oziroma izdati
mnenje najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve.
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15. člen
Organ praviloma odloča samostojno, lahko pa za mnenje
o posameznem vprašanju zaprosi zunanje izvedence.
16. člen
Organ praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki jih podpisujeta oba župana.
VI. FINANCIRANJE DELOVANJA ORGANA
17. člen
Sredstva za delovanje organa zagotavlja Kovod Postojna,
d.o.o.
Sredstva za delovanje obsegajo:
– materialne stroške,
– stroške strokovnih delavcev,
– ostale potrebne stroške.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Konstitutivno sejo organa skliče župan Občine Postojna
v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
Pivka, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

b) Postopek dajanja soglasij in mnenj
12. člen
Javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o. mora občinska sveta občine Postojna in Pivka pisno zaprositi za izdajo soglasja
oziroma mnenja za prve do pete alineje 5. člena tega odloka.
Vloga za izdajo soglasja mora biti vložena predhodno.
13. člen
Občinska sveta morata pisno odgovoriti na vlogo za izdajo
soglasja oziroma mnenja v tridesetih dneh od prejema vloge.
Če v tem roku ne odgovorita, se šteje, da je soglasje oziroma
mnenje dano.
V. ODLOČANJE ORGANA
14. člen
Organ lahko sprejema odločitve, če sta na seji prisotna oba člana. Organ sprejema odločitve soglasno. Odločitve
morajo biti zapisane v obliki sklepov. V primeru, da soglasja
ni mogoče doseči, o zadevi odločata občinska sveta občine
Postojna in Pivka z navadno večino opredeljenih navzočih
občinskih svetnikov skladno s tretjim odstavkom 11. člena tega
odloka. Odločitev občinskih svetov mora biti soglasna in je za
skupni organ obvezujoča.
Za izvrševanje svojih pravic mora skupni organ, v skladu
z določbami 5. člena tega odloka, pridobiti pisno mnenje ali
soglasje Občinskega sveta Občine Postojna in Občinskega
sveta Občine Pivka.

1358.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi območij
parkiranja in cen parkirnin

Na podlagi 3. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega
prometa v naseljih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 19/09) in
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je
Občinski svet Občine Postojna na 18. seji dne 7. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi območij
parkiranja in cen parkirnin
1. člen
Tretji odstavek drugega člena sklepa št. 03201-1/2009-63
z dne 26. 2. 2009 se spremeni tako da se glasi:
»Na ostalih javnih parkiriščih parkiranje ni časovno omejeno, v bližini šol in vrtcev pa se lahko med 6.00 in 8.00 uro
omeji na 10 minut.«
2. člen
Ostale določbe sklepa št. 03201-1/2009-63 z dne 26. 2.
2009 ostanejo nespremenjene.
Št. 03201-2/2009-43
Postojna, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
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PUCONCI
1359.

Sklep o ceni najemnine za najete grobove za
leto 2009

Na podlagi 44. člena Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje
pokopališča (Uradni list RS, št. 23/05) in 16. člena Statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1) je Občinski
svet Občine Puconci na 23. seji dne 9. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o ceni najemnine za najete grobove za leto 2009
1. člen
Višina najemnine za posamezne vrste grobov po krajevnih skupnostih Občine Puconci za leto 2009 je naslednja:
Krajevna
skupnost
Bodonci
Brezovci
Mačkovci
Zenkovci
Bokrači
Dolina
Gorica
Puconci
Šalamenci
Vaneča

Enojni
grob
EUR
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

Trojni
grob
EUR
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00

Dvojni
grob
EUR
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00

Otroški
grob
EUR
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Žarni
grob
EUR
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

V ceno najemnine je vračunan davek na dodano vrednost.
2. člen
Najemnina se poravna po položnici na podračun posamezne krajevne skupnosti. Položnice izstavi občinska uprava
oziroma pristojni organ za evidenco in izterjavo.
3. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko
uporabljajo za vzdrževanje (urejanje) pokopališč in mrliških
vežic.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 354-0017/2009
Puconci, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

ROGAŠKA SLATINA
1360.

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogaška
Slatina (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1, 15/08)
je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 23. redni seji dne
25. 3. 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina, ki obsega:

– Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/96),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 39/00),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 52/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 27/09).

ODLOK
o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina
(uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste priznanj, ki jih podeljuje
Občina Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: občina) ter
pogoji in postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Priznanja Občine Rogaška Slatina so najvišja priznanja
občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in
polnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled
občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture,
športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.
Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
3. člen
Vrste priznanj občine so:
1. Naziv častni občan,
2. Plaketa občine,
3. Priznanje občine.
4. člen
V posameznem letu občina podeli največ en naziv Častni
občan ter največ dve plaketi in tri priznanja občine, pri čemer
Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja za Občinski
svet Občine Rogaška Slatina na podlagi prejetih predlogov iz
javnega razpisa pripravi predlog po posameznih kategorijah
priznanj.
Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja ne
sme spreminjati prejetega predloga predlagatelja v drugo vrsto
priznanja.
5. člen
Priznanja iz 2. in 3. točke 3. člena tega odloka so lahko
podeljena: posameznikom, skupinam, organizacijam in skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom ter drugim pravnim
osebam.
Priznanja občine iz 2. in 3. točke 3. člena tega odloka se
lahko podelijo tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, ki
uradno obiščejo občino.
Naziv častni občan je lahko podeljen posamezniku. To
najvišje občinsko priznanje se posamezniku lahko podeli samo
enkrat.
6. člen
Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Republike Slovenije ali državljanu tuje države, ki ima zaradi svojega
dolgoletnega dela izjemne zasluge za napredek in za dosežke
na področju znanosti, umetnosti, kulture ali na drugih področjih
človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k izjemnemu razvoju in
napredku ter trajnemu ugledu Občine Rogaška Slatina.
7. člen
Z nazivom častni občan se dobitniku podelijo naslednje
častne pravice:
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– vabljen je in ima prost vstop na vse prireditve ter znanstvene, strokovne in sorodne posvete in simpozije, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Rogaška Slatina,
– brezplačno prejema vse publikacije, ki jih izdaja ali pri
njihovi izdaji sodeluje Občina Rogaška Slatina,
– vabljen je na različne sprejeme, ki jih prireja Občina
Rogaška Slatina,
– vabljen je na svečane seje Občinskega sveta Občine
Rogaška Slatina.
8. člen
Naziv častnega občana se lahko odvzame:
– če se ugotovijo okoliščine ali dejstva nečastne narave,
ki so bile neznane ali zamolčane ob podelitvi naslova častnega
občana, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat
znana,
– če je dobitnik s pravnomočno sodbo sodišča obsojen
na kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice in
svoboščine, zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo.
Pobudo za odvzem naziva častnega občana lahko občinskemu svetu podajo predlagatelji za podelitev občinskih
priznanj, ki so navedeni v 8. členu tega odloka.
O odvzemu naziva odloča občinski svet na predlog komisije za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja.
9. člen
Občinski svet s sklepom določi dobitnike posameznih
priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.
10. člen
Priznanja podeli občinski svet praviloma enkrat letno na
podlagi javnega razpisa, ki ga izvede komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja.
Priznanje občine v primeru drugega odstavka 2. člena in
drugega odstavka 5. člena tega odloka se lahko podeli brez javnega razpisa. O podelitvi priznanj brez javnega razpisa odloči
komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja.
11. člen
Predlog za podelitev priznanj občine lahko podelijo fizične
osebe s stalnim prebivališčem v Občini Rogaška Slatina in
pravne osebe, ki imajo sedež na območju Občine Rogaška
Slatina. Politične stranke oziroma njihove ožje organizacijske
enote niso upravičeni predlagatelji. Predlagatelj za podelitev
priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
12. člen
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati naslednje podatke:
– kdo podeljuje priznanja,
– koliko priznanj je lahko podeljenih,
– za katera področja se razpisujejo priznanja,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za predložitev predlogov.
13. člen
Svečano podelitev občinskih priznanj praviloma opravi
župan ob občinskem prazniku.
14. člen
Občinska uprava vodi o dobitnikih priznanj posebno evidenco.
Evidenca vsebuje priimek in ime oziroma naziv dobitnika
priznanja, rojstne podatke dobitnika priznanja, vrsto podeljenega priznanja, številko in datum sklepa o podelitvi priznanja ter
kraj in datum vročitve priznanja.
Osebni podatki iz prejšnjega odstavka tega člena so lahko
uporabljeni samo v postopku podeljevanja priznanj.
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15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-0004/2009-09
Rogaška Slatina, dne 25. marca 2009
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SLOVENJ GRADEC
1361.

Sklep o javni razgrnitvi variantnih predlogov
umestitve stanovanjskega bloka na parcelah
s parc. št. 106/8 in 107/2 obe k.o. Slovenj
Gradec – ponovitev javne razgrnitve v okviru
izdelave sprememb in dopolnitev Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za območja
urejanja, ki jih določa meja urbanistične
zasnove Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in
23/07) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi variantnih predlogov umestitve
stanovanjskega bloka na parcelah s parc.
št. 106/8 in 107/2 obe k.o. Slovenj Gradec –
ponovitev javne razgrnitve v okviru izdelave
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območja urejanja,
ki jih določa meja urbanistične zasnove
Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec vodi postopek sprejetja
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove
Mestne občine Slovenj Gradec. Prva javna razgrnitev je potekala od 15. 12. 2008 do 15. 1. 2009. Ker je investitor predlagal
drugačno rešitev zasnove stanovanjskega bloka, kot je bila
povzeta v razgrnjenem dopolnjenem osnutku odloka o PUP
za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove
Mestne občine Slovenj Gradec, se le-ti javno razgrneta.
2. člen
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrneta variantni rešitvi, ki izkazujeta
umestitev stanovanjskega bloka z navedbo podatkov, ki bodo
definirali gradnjo. Variantni rešitvi je izdelalo podjetje Nova arhitekturna produkcija Nande Korpnik s.p., Krekov trg 8, Celje.
3. člen
Gradivo bo javno razgrnjeno od vključno 15. 4. 2008 do
vključno 15. 5. 2009, v avli Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec, v delovnem času
občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala
javno obravnavo, ki bo organizirana 13. 5. 2009, ob 16. uri,
v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec.
4. člen
S tem naznanilom obvešča Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave tudi vse
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lastnike nepremičnin, kjer se v okviru sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja,
ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj
Gradec, spreminja pretežna raba, in sicer lastnike naslednjih
parc. št.: 105/2, 103/1, 106/8, 107/2, 107/12, 107/13, 107/14,
102/2 in delno 1048, vse k.o. Slovenj Gradec.
5. člen
Pisne pripombe, na variantni rešitvi, se lahko poda kot
zapis v knjigo pripomb na kraju razgrnitve, pošlje na Oddelek
za urejanje prostora in varstvo okolja mestne uprave Mestne
občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, ali posreduje
na elektronski naslov rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »SD PUP za območja
urejanja – variantna rešitev) do konca javne razgrnitve.
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz
3. člena, mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje
ime in priimek ter naslov.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.
slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj
Gradec.
Št. 350-4/2008
Slovenj Gradec, dne 1. aprila 2009
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

ŠKOCJAN
1362.

Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja
predšolskih otrok v oddelke vrtca pri OŠ Frana
Metelka Škocjan

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 in 25/08) in 6. točke 6. člena Statuta Občine Škocjan (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 101/06)
je Občinski svet Občine Škocjan na 22. redni seji dne 7. 4.
2009 sprejel

PRAVILNIK
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih
otrok v oddelke vrtca pri OŠ Frana Metelka
Škocjan
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Škocjan na predlog Sveta zavoda OŠ Frana Metelka Škocjan in Vrtca pri OŠ
Škocjan določa kriterije, način in postopek sprejemanja otrok
v oddelke vrtca.
II. SPREJEM OTROK V VRTEC
A) Sprejem otrok v vrtec
2. člen
V redne oddelke vrtca se sprejemajo predšolski otroci z
namenom pomoči staršem pri celoviti skrbi za otroke, za izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev
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za razvoj otrokovih duševnih in telesnih sposobnosti. Otroci s
posebnimi potrebami se sprejemajo v vrtec v skladu z veljavno
zakonodajo.
3. člen
V vrtec se sprejemajo predšolski otroci, ko dopolnijo starost enega leta, oziroma, ko dopolnijo starost najmanj enajst
mesecev.
Predšolska vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih obdobjih:
– prvo obdobje: otroci v starosti od enega lata do treh
let,
– drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa
v šolo.
Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene in kombinirane
oddelke.
4. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in drugi normativi.
B) Vpis otrok v vrtec
5. člen
Vrtec sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav
in prostih mest vse leto. Vrtec enkrat letno, praviloma v mesecu
marcu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto v
občinskem glasilu. Komisija za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto odloča o vlogah, ki so na naslov vrtca prispele
v razpisnem roku.
Vrtec sprejema vloge za sprejem otrok tudi med šolskim
letom, vendar ne prej kot dva meseca pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec.
Vrtec praviloma ne sprejema vlog za vključitev otrok v
vrtec v mesecu juliju in avgustu, ker je v tem času zaradi drugačne organizacije dela v vrtcu otežkočeno uvajanje otrok v
vrtec.
C) Postopek sprejema otrok v vrtec
6. člen
Otroci se sprejmejo v programe vrtca na podlagi Vloge za
vpis otroka v vrtec. Vloge za vpis so na voljo v tajništvu šole, v
vrtcu in na spletni strani.
Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko vložijo starši oziroma
skrbniki otroka v tajništvo OŠ Frana Metelka Škocjan ali v vrtcu
pri vodji vrtca.
Vloga za vpis otroka v vrtec mora vsebovati potrebne
podatke o otroku in starših oziroma skrbnikih.
Sprejeta Vloga za vpis se vpiše v evidenco prijav in označi
z zaporedno številko.
Komisija za sprejem otrok ima pravico preveriti posamezna dejstva, navedena v prijavi za sprejem, če obstaja dvom o
njihovi verodostojnosti.
7. člen
Kadar vrtec lahko sprejme vse otroke, katerih starši so
oddali vloge za sprejem otroka v vrtec, o sprejemu odloči ravnatelj. V primeru, da je vlog za sprejem otrok v vrtec več, kot
je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok
v vrtec.
Komisijo za sprejem otrok določi Občina Škocjan na predlog svet šole. Komisijo sestavlja pet članov:
– 1 član – predstavnik delavcev v svetu zavoda,
– 1 član – predstavnik staršev v svetu zavoda,
– 1 član – predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda,
– 1 član – predstavnik zdravstvene oziroma patronažne
službe,
– 1 član – svetovalni ali socialni delavec ali ravnatelj
zavoda.
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Delo komisije vodi predsednik, ki je praviloma predstavnik delavcev oziroma staršev v svetu zavoda. Komisija
je sklepčna, če so prisotni najmanj 3 člani. Mandat članov
komisije traja štiri leta. Isti član komisije je lahko imenovan
zaporedoma največ dvakrat. Na svoji prvi seji, ki jo skliče
ravnatelj OŠ Frana Metelka Škocjan, izvolijo člani izmed sebe
predsednika komisije.
8. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Komisija odloča o tem, kateri
otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi
mesti v vrtcu in v skladu s podatki iz vloge.
Kadar gre za sprejem otroka v izjemnih okoliščinah, se
komisija sestane v roku petih dni prejete vloge za sprejem.
9. člen
Komisija dela na sejah. Komisija sprejema odločitve z
večino glasov vseh svojih članov.
10. člen
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev
sprejeti v vrtec, otroke, ki niso sprejeti v vrtec, pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu. Komisija najpozneje
v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu
ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti
v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok
za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. Zoper
odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi
vložijo pritožbo na svet šole. Svet šole mora o pritožbi odločati
v tridesetih dneh po prejemu pritožbe. Vrtec mora staršem na
njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je
odločala o sprejemu otroka v vrtec.
11. člen
Na seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o
sprejemu otrok v vrtec,
– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca,
– ugotovitev o številu prijavljenih otrok,
– poimensko navedbo (spisek) otrok, ki so bili sprejeti v
vrtec,
– število zavrnjenih prijav,
– opis okoliščin, ki so bistveno vplivale na sprejem otrok,
– določitev prednostnega vrstnega reda otrok, ki so bili
zavrnjeni za sprejem,
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca najmanj za
čas šolskega leta, za katerega je odločala komisija o sprejemu
otrok v vrtec.
Opis bistvenih okoliščin, ki so vplivale na sprejem otrok
in navedba kriterijev, na podlagi katerih so bili otroci sprejeti v
vrtec, služi za podlago obrazložitve o zavrnitvi sprejema otrok
tistim staršem, ki se jim pošljejo odločbe o zavrnitvi sprejema
otroka v vrtec.
D) Kriteriji za sprejem otrok v vrtec
12. člen
Komisija mora pri izbiri sprejemu in razporeditvi otrok v
oddelke vrtca upoštevati naslednje kriterije:
1. otrok s posebnimi potrebami (odločba
pristojnega organa, prednost pri sprejemu)
do 10 točk
2. zaradi socialnega položaja družine ogrožen otrok (mnenje CSD, prednost pri sprejemu
do 10 točk
3. otrok zaposlene matere ali očeta samohranilca (ki živi sam)
do 10 točk
4. otrok obeh zaposlenih staršev
do 10 točk
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5. otrok staršev, ki v kraju bivanja nimajo
sorodnikov
6. otrok vključen v drug vrtec izven kraja
bivanja zaradi prepolnosti matičnega vrtca
7. otrok, ki mu je bil odložen vpis v osnovno
šolo (1. razred devetletne OŠ)
8. otrok uvrščen v prednostni red iz preteklega leta
9. otrok staršev, ki sta zaposlena v Občini
Škocjan
10. otrok staršev, ki sta zaposlena na OŠ
Škocjan
11. otrok iz družine, ki ima v ta vrtec že
vključenega enega ali več otrok
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do 4 točke
do 2 točki
do 10 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 10 točk
do 5 točk.

13. člen
Komisija v primeru prevelikega števila prijav sestavi prednostni vrstni red po številu zbranih točk.
V primeru priprave prednostnega vrstnega reda mora
komisija za sprejem otrok sprejeti otroke v zavod po vrstnem
redu iz prednostnega vrstnega reda.
14. člen
V primeru, da kriteriji iz 12. člena tega pravilnika ne
zadostujejo, lahko komisija za izbiro otrok uporabi dodatne
kriterije, ki so:
1. število nepreskrbljenih otrok v družini
– 2 otroka
2 točki,
– 3 otroci
3 točke,
– 4 otroci
4 točke,
– 5 ali več otrok
5 točk.
2. dohodki na družinskega člana
– dohodek na družinskega člana do 40%
od povprečne plače v RS
5 točk,
– dohodek na družinskega člana nad 40%
od povprečne plače v RS
0 točk.
Komisija za odločanje po tem kriteriju uporabi podatke iz
veljavnih odločb o otroškem dodatku, ki jih pridobi od staršev v
postopku odločanja o sprejemu otrok v vrtec.
V primeru, da vpis otrok v posamezni oddelek vrtca presega razpoložljivo število vpisnih mest, se za razporeditev v
oddelke uporabijo kriteriji iz 12. člena in kriteriji iz prvega odstavka tega člena ter dodatno še naslednji kriteriji:
1. otroci skrbnikov in rejenci
do 5 točk
2. otroci invalidnih staršev
do 10 točk
3. dodatna priporočila delovnih organizacij
v Občini Škocjan
do 5 točk.
E) Sprejem in izpis otrok
15. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v zavod do vstopa
v osnovno šolo. Vzgojne skupine se praviloma preoblikujejo
s 1. septembrom za prihodnje šolsko leto. Če se pokaže
potreba po spremembi vzgojnih skupin čez šolsko leto zaradi
vključevanja dodatnih otrok v vrtec, vrtec preoblikuje skupine
med šolskim letom.
16. člen
V primeru, da se razmere v družini v času otrokovega
obiskovanje vrtca spremenijo (prenehanje dela enega izmed
zakoncev in podobno), ga starši lahko iz vrtca izpišejo. Na
prosto mesto vrtec sprejme drugega otroka, ki je prvi po prednostnem vrstnem redu.
17. člen
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, vrtec v odločbi določi
datum vključitve v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. Če starši ne podpišejo pogodbe
z vrtcem v roku, ki jim ga vrtec določi, se šteje, da so umaknili
vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o
ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
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18. člen
Med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. do 31. 8 naslednjega leta) otroka praviloma ni mogoče začasno izpisati iz
vrtca.
Starši otrok, za katere je Občina Škocjan dolžna kriti del
cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavijo dodatno olajšavo v primeru, ko gre napovedano nepretrgano enomesečno
odsotnost otroka v obdobju od junija do septembra. Plačilo
staršev v tem primeru znaša 50% njim določenega prispevka
plačila programa. O odsotnosti starši obvestijo vrtec najpozneje
15 dni pred nastopom odsotnosti.
Uveljavljanje dodatne olajšave pri plačilu vrtca je možna tudi v primeru odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih
razlogov, ki traja več kot mesec dni. O teh primerih odloča
ravnatelj.
19. člen
Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca na posebnem
obrazcu. Izpis iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje do
15. v mesecu.
Sklep o izpisu otroka iz vrtca pa lahko sprejme tudi ravnatelj, in sicer:
– kadar zavezanec za plačilo tri mesece zapored ne plača
oskrbnih stroškov za otroka v vrtcu.

Uradni list Republike Slovenije
51/08 in 5/09) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 47/99 in 103/00) je Občinski svet Občine Škofljica na
23. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Škofljica
1. člen
Občina Škofljica daje soglasje k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec
storitve, Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik, v višini
17,12 EUR na efektivno uro.
2. člen
Storitev pomoč družini na domu se za uporabnike, ki so
občani Občine Škofljica, subvencionira v celoti.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. 007-11/2009
Škofljica, dne 31. marca 2009

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r

20. člen
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Škocjan.
21. člen
Vzgojitelji, na roditeljskem sestanku na začetku šolskega
leta ali ob sprejemu otroka v vrtec med letom, starše otrok
seznanijo z določbami tega pravilnika.
22. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po
postopku in na način, ki velja za sprejem tega pravilnika.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke vrtca pri OŠ Frana Metelka Škocjan (sprejet 10. 3. 2003).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0003/2009
Škocjan, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

ŠKOFLJICA
1363.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini
Škofljica

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka
101. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07), 36. in
40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,

1364.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola in vrtec Škofljica

Na podlagi Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo
ZVrt-UPB2 (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08), Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96
in naslednji) in 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica
na 23. redni seji dne 31. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
cen programov predšolske vzgoje v Javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola
in vrtec Škofljica
1. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica,
katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno
na otroka po posameznih programih:
1. starostna skupina:
517,43 EUR
2. starostna skupina:
376,85 EUR.«
2. člen
V 5. členu se doda nov odstavek:
»Staršem otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa in imajo otroka
vključenega v javnem vrtcu na območju Občine Škofljica, se
plačilo dodatno zniža plačilo za I. starostno obdobje za 4,2%
in II. starostno obdobje za 4,6%.«

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 5. 2009 dalje.
Št. 007-12/2009
Škofljica, dne 31. marca 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
1365.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta – Ureditveno
območje osrednjega dela naselja Šmartno
z mikrocelotami ŠS, ŠS2 (del), ŠS3 (del)
in ŠI1 (del)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
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SKLEP
o začetku priprave sprememb
in dopolnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta – Ureditveno območje
osrednjega dela naselja Šmartno
z mikrocelotami ŠS, ŠS2 (del),
ŠS3 (del) in ŠI1 (del)
1. Predmet sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja
Šmartno z mikrocelotami ŠS, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1
(del), v nadaljevanju: OPPN, se nanaša na izbris obvoznice
v besedilnem in grafičnem delu obstoječega odloka, ki je bila
naknadno opredeljena v Odloku o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena
za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in
1347 (Uradni list RS, št. 78/08).
2. Območje sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na območje naselja Šmartno
pri Litiji.
3. Občinski podrobni prostorski načrta se izdela do julija
2009, in sicer po naslednjem terminskem planu:

začetek – sklep o pripravi

marec 2009

priprava osnutka OPPN

marec 2009

smernice nosilcev urejanja prostora

– odločitev o celoviti presoji vplivov na okolje

priprava dopolnjenega osnutka OPPN

– priprava okoljskega poročila (če je potrebna)

april 2009

posredovanje okoljskega poročila ministrstvu, pristojnega
za varstvo okolja (če je potrebna)
sodelovanje javnosti

april 2009

javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
javna razgrnitev okoljskega poročila (če je potrebna)
javna obravnava

maj 2009

priprava predloga OPPN

preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek
OPPN, priprava stališč

junij 2009

mnenja nosilcev urejanja prostora

opredelitev nosilcev urejanja prostora o sprejemljivosti vplivov
OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti (če je potrebna)

junij 2009

sprejem predloga OPPN

sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu

julij 2009

4. Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 30 dni:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana,
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
6. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000
Ljubljana,
7. Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 7, Šmartno pri
Litiji (za področje lokalnih cest),
8. Direkcija RS za ceste (za področje državnih cest),
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
9. Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija (za
področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih
in meteornih voda),

5. Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta
in strokovnih podlag krije Občina Šmartno pri Litiji.
Št. 352-1/2008
Šmartno pri Litiji, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

TURNIŠČE
1366.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Turnišče za leto 2008

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 20. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena Zakona o javnih fi-
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Uradni list Republike Slovenije

nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02) in 111. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list
RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 15. redni
seji dne 7. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče
za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za
leto 2008, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter
posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine
Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
– Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče so znašali
2.440.934,59 EUR.
– Skupni odhodki proračuna Občine Turnišče so znašali
2.426.630,81 EUR.
– Presežek prihodkov znaša 14.303,78 EUR.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna za
leto 2008 v višini 14.303,78 EUR se prenese med prihodke
proračuna Občine Turnišče za leto 2009.

loka.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega od-

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06-15/04-09-OST-R
Turnišče, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

Priloga:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2008
PRIHODKI
I. Davčni prihodki

V EUR
1.751.606,26

II. Nedavčni prihodki

267.150,75

III. Transferni prihodki

311.654,56

V. Prenesena sredstva

110.523,02

Skupaj prihodki

2.440.934,59

ODHODKI
I. Tekoči odhodki

478.731,97

II. Tekoči transferi

868.009,83

III. Investicijski odhodki

656.394,89

IV. Investicijski transferi

423.494,12

Skupaj odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

2.426.630,81
14.303,78 EUR

VOJNIK
1367.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta – spremembe
in dopolnitve LN za območje nove
stanovanjske soseske Vojnik cona 7a

Na podlagi 50. in 60. člena ter 96. in 99. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12.
in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in
67/06) je župan Občine Vojnik sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi Osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta –
spremembe in dopolnitve LN za območje nove
stanovanjske soseske Vojnik cona 7a
I.
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta – spremembe in
dopolnitve LN za območje nove stanovanjske soseske Vojnik
cona 7 a, ki ga je izdelalo podjetje AR projekt Sevnica, pod
številko 22/08, v skladu z Odlokom o prostorskem planu Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04).
II.
Osnutek OPPN za območje – spremembe in dopolnitve
LN za območje nove stanovanjske soseske Vojnik cona 7a,
ki obsega zemljišča parc. št. 907, 906 in 1180, k.o. Vojnik
okolica.
Velikost območja Občinskega podrobnega prostorskega
načrta znaša cca 1987 m2. Na tem območju se predvideva
gradnja enodružinske stanovanjske hiše.
III.
Javna razgrnitev osnutka OPPN za območje – spremembe in dopolnitve LN za območje nove stanovanjske soseske
Vojnik cona 7 a, bo potekala od 17. 4. 2009 do 16. 5. 2009 na
sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
ki jo organizira Občina Vojnik. Javna obravnava bo v sredo
13. 5. 2009, ob 15.30, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova 8,
Vojnik.
IV.
V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine
Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja
s predlogom. Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter
druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
Občine Vojnik.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0002/2008-8
Vojnik, dne 7. aprila 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ŽALEC
1368.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Arnovski gozd

Na podlagi 61. člena v povezavi z 98. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena
Zakona o lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 100/05) in
16. ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 37/99, 43/00, 37/01, 25,02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne
23. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Arnovski gozd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za zazidalni načrt)
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolnitve
Zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanju: ZN), ki
jih je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja
pod št. proj. 35/07 v januarju 2008. ZN je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94,
13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega
plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev)
ZN iz prejšnjega člena vsebuje:
A. TEKSTUALNI DEL
B. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
C. PRILOGE
D. GRAFIČNE PRILOGE.
Podrobnejši seznam posameznih sestavin ZN se nahaja
v gradivu ZN iz 1. člena tega odloka.
II. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03) se
na koncu prve alinee (A1) tekstu v oklepaju doda še besedilo:
»RTP 110/20kV Žalec s priključnimi VN in SN električnimi
kablovodi«.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA
4. člen
V 5. členu odloka so predvidene naslednje dopolnitve:
– V šestem odstavku se na koncu navedb namembnosti
za objekte A1 doda še: »RTP Žalec«.
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– Pri opisu etažnosti za objekte A1-1 do A1-10 se za besedilom na koncu alineje doda še: »za RTP pa P in P+1;«.
5. člen
Na koncu 6. člena odloka se doda nov odstavek:
»Na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije
so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju ter urejanju ostale infrastrukture, če to pogojujejo
primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska
vlaganja, in kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN. Kot toleranca je dovoljeno
tudi podaljšanje intervencijske ceste C preko premostitvenega
objekta čez vodotok Vršca proti zahodu in s tem navezavo na
območje ZN Juteks.
Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov
in naprav na okolje ter načrtovani videz območja. Prav tako se
ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.«
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE PROSTORA
6. člen
V 8. členu odloka (vodnogospodarske ureditev) se na
koncu dodata novi alinei, ki glasita:
»– Vsi predvideni posegi so načrtovani skladno s 14. in
37. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) 5 m
od meje vodnega zemljišča Arnovskega potoka in potoka
Vršca.
– Izpust odpadnih padavinskih voda preko meteorne kanalizacije in zadrževalnikov v vodotok mora biti izveden tako,
da bodo izpustne glave načrtovane pod naklonom brežine
vodotoka in ne smejo segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztokov mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge
vodotoka pred vodno erozijo.«
7. člen
V 11. členu se za uvodnim tekstom »Električno omrežje«:
doda nova alinea, ki glasi:
»– izgradnja RTP 110/20 kV Žalec s priključnimi VN in SN
električnimi kablovod;«.

V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski
gozd iz 1. člena tega odloka so vsem zainteresiranim na vpogled na Občini Žalec in Upravni enoti Žalec.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcija.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0003/2007
Žalec, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
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MOKRONOG - TREBELNO
1369.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članici Občinskega sveta Občine Mokronog Trebelno

Na podlagi določil 37.a člena in v povezavi s 37.a členom
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, zadnja
sprememba 27/08) in 29. člena Zakona o lokalnih volitvah –
ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) je Občinski svet
Občine Mokronog - Trebelno na 22. redni seji dne 1. 4. 2009
sprejel naslednji

Uradni list Republike Slovenije
4.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine
Mokronog - Trebelno.
Št. 032-0002/2009
Mokronog, dne 15. aprila 2008
Predsednica OVK
Občine Mokronog - Trebelno
Alenka Gregorčič l.r.

UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno ugotavlja, da
so v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali
razlogi za prenehanje mandata članici Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno Editi Dobaj, ker zaradi spremembe
naslova stalnega prebivališča nima več volilne pravice v Občini
Mokronog - Trebelno in ker je dne 2. marca 2009 podala odstop
s te funkcije.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-0001/2009
Mokronog, dne 01. aprila 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

1370.

Razpis nadomestnih volitev za člana
Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno
v 5. volilni enoti

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVL-UPB3 in 45/08) Občinska volilna komisija Občine Mokronog - Trebelno

RAZPISUJE
nadomestne volitve za člana Občinskega sveta
Občine Mokronog - Trebelno v 5. volilni enoti
1.
Občinska volilna komisija razpisuje nadomestne volitve
v 5 (peti) volilni enoti za 1 (enega) člana Občinskega sveta
Občine Mokronog - Trebelno.
2.
Nadomestne volitve se opravijo v nedeljo, 21. junija
2009.
3.
Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje petek, 17. april 2009.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1371.

Odlok o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij
ob Ščavnici

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici na 22. redni seji dne 8. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij
ob Ščavnici
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačevanja komunalnih taks na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, taksni
zavezanci, postopek odmere in višina ter plačilo takse.
2. člen
V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se plačujejo komunalne
takse za naslednje predmete in storitve:
1. uporabo javnih površin.
Za javne površine in javna mesta po tem odloku se
štejejo javne površine in javna mesta, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene kot takšne po
predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali
objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine in objekti
v lasti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so namenjene splošni
javni rabi.
3. člen
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za posamezne taksne predmete določena v tarifni prilogi, ki je sestavni
del tega odloka.
Vrednost točke na dan uveljavitve tega odloka znaša
2,00 EUR.
Vrednost točke za posamezno proračunsko leto določa
občinski svet s sklepom.
Olajšave in oprostitve pri določanju in plačevanju posameznih komunalnih taks so določene v taksni tarifi.
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in se namensko uporabljajo za
vzdrževanje javnih površin.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, samostojni podjetniki
in fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo predmete,
za katere so predpisane komunalne takse.
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5. člen
Komunalnih taks ne plačujejo državni ali občinski organi, krajevne skupnosti ter javna podjetja in zavodi, katerih
so/ustanovitelj je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in društva s
sedežem na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

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

III. ODMERA KOMUNALNIH TAKS

VII. POSEBNI DEL – TARIFE KOMUNALNIH TAKS

6. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih v taksni
tarifi za posamezne taksne predmete.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku nastane z dnem namestitve taksnega predmeta
oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v
katerem je zavezanec pisno obvestil strokovne službe občine
o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove
uporabe ter s potekom dneva uporabe taksnega predmeta, če
je taksa določena v dnevih.
7. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti
prijaviti strokovnim službam z začetkom uporabe oziroma
namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe. Prijava taksne obveznosti mora
vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve predmeta in opis taksnega predmeta (površina …).
8. člen
Takso odmerja občinska uprava Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici, izterjuje pa pristojni davčni organ po predpisih, ki
urejajo davčno izvršbo. Za zapadle in neplačane komunalne
takse se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
Odmera, obračun in pobiranje komunalne takse se
lahko s pogodbo prenesejo na Davčno upravo Republike
Slovenije.
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni
v tem odloku ali tarifi komunalnih taks drugače določeno.
Taksnemu zavezancu se odmeri plačilo z odločbo občinske
uprave Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Osnova za odmero
komunalne takse so podatki, pridobljeni na podlagi prijav
zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijave inšpekcijskih služb ter prijave službe komunalnega nadzora.
Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v 15 dneh
od pravnomočnosti odločbe. O plačilu komunalne takse se
taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo izda ustrezno potrdilo.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
9. člen
Redarska služba medobčinskega inšpektorata na terenu
ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah
taksne obveznosti.
V. GLOBE
10. člen
Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik
ali odgovorna oseba pravne osebe:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– če uporablja javno površino brez pridobitve dovoljenja.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Tarifa št. 1 – za uporabo javnih površin
1.1.

uporaba javnih površin za začasne
namene:
– za javne površine za gostinsko
dejavnost
za vsak m2 dnevno
– za javne površine z drugo dejavnostjo
za vsak m2 dnevno
– za uporabo javnih površin za ostale
prireditve
za vsak m2 dnevno

2 točki
1 točka

1 točka

Št. 426-00002/2009
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

VLADA
1372.

Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in
distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 8. člena in 1., 5. ter
6. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z dvanajsto alineo
2. člena Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo
ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne odjemalce
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa najvišjo izhodiščno ceno, pridobitev
predhodnega soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni in
spremembi izhodiščne cene ter mehanizem za oblikovanje
cen proizvodov in storitev (v nadaljnjem besedilu: storitve), ki
so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščeni v podrazredu 35.3 – Oskrba
s paro in vročo vodo in so namenjeni daljinskemu ogrevanju
za tarifne odjemalce.
2. člen
(1) Tarifni odjemalci so odjemalci, za katere veljajo enake
tarifne postavke in ne morejo prosto izbirati dobavitelja storitev
iz prejšnjega člena te uredbe.
(2) Izhodiščna cena storitev je cena brez DDV, ki velja
na dan uveljavitve te uredbe, oziroma prvič oblikovana cena
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v skladu s 4. členom te uredbe. Izhodiščna cena se lahko
spremeni le po postopku in na način, kot ga določa tretji
odstavek 4. člena te uredbe.
3. člen
Pravna oseba, ki opravlja storitve proizvodnje in distribucije toplote v skladu z Energetskim zakonom (Uradni
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08; v
nadaljnjem besedilu: zavezanec), oblikuje ceno storitev tako,
da glede na spremembe cen in spremembe strukture vhodnih energentov uveljavlja zvišanje oziroma znižanje cene
po postopku, določenem v 6. členu te uredbe, in v skladu
z mehanizmom za oblikovanje cen storitev, določenem v
Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
II. PRVO OBLIKOVANJE IZHODIŠČNE CENE
IN SPREMEMBA IZHODIŠČNE CENE
4. člen
(1) Zavezanec, ki začenja opravljati storitev, mora prvič
izračunati in oblikovati izhodiščno ceno v skladu z mehanizmom za oblikovanje cen storitev, določenim v Prilogi 1 te
uredbe ter zanjo v skladu z določbami 97. člena Energetskega zakona pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne
skupnosti oziroma organa iz 35. člena Energetskega zakona
(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ lokalne skupnosti).
(2) Po pridobitvi soglasja pristojnega organa lokalne
skupnosti zavezanec zaprosi Ministrstvo za gospodarstvo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za soglasje k prvič oblikovani izhodiščni ceni. Zahtevek za izdajo soglasja mora
vsebovati podatke iz 5. člena te uredbe.
(3) Zavezanec, ki že opravlja storitev, lahko v izjemnih
primerih (večje tehnološke spremembe, uveljavitev novih tarifnih ali obračunskih sistemov in podobno), potem ko pridobi
predhodno soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti,
zaprosi ministrstvo za soglasje k spremembi izhodiščne
cene. Zahtevek za izdajo soglasja mora vsebovati podatke
iz 5. člena te uredbe. Po pridobitvi soglasja ministrstva lahko
zavezanec na podlagi spremenjene izhodiščne cene oblikuje
novo ceno v skladu z mehanizmom za oblikovanje cen storitev, določenim v Prilogi 1 te uredbe.
5. člen
(1) Zahtevek za pridobitev soglasja k prvič oblikovani
izhodiščni ceni in spremembi izhodiščne cene mora vsebovati:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za
katero je zavezanec registriran, in matično številko iz poslovnega registra;
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne
službe;
c) pogodbo o izdaji koncesije, če je zavezanec koncesionar;
d) navedbo občin, na območju katerih se opravljajo
storitve navedenih dejavnosti;
e) predvideno letno strukturo energentov, potrebnih za
proizvodnjo in distribucijo toplote;
f) dokumentacijo, s katero se utemeljujejo cene vhodnih
energentov, ki so bile uporabljene v izračunu izhodiščne
cene;
g) izračun prvič oblikovane cene oziroma izračun spremembe izhodiščne cene po metodologiji, določeni v Prilogi 1
te uredbe, na obrazcu, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni
del te uredbe;
h) izračun povprečne cene daljinskega ogrevanja (brez
DDV) v skladu z 9. točko Priloge 1 te uredbe na obrazcu,
določenem v Prilogi 2 te uredbe;
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i) cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez
DDV in z njim), ki se uporablja na dan vložitve zahtevka, in
odstotek povečanja teh cen za zadnje in predzadnje končano poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka (pri
zahtevkih za spremembo izhodiščne cene);
j) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev brez DDV in z njim ter datum predvidene uveljavitve
izhodiščne cene;
k) predlagane komercialne pogoje, ki veljajo za posamezne skupine tarifnih odjemalcev (npr. posebni komercialni
popusti);
l) izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter izkaz
denarnih tokov po neposredni metodi za celotno podjetje za
zadnje in predzadnje končano poslovno leto (pri zahtevkih
za spremembo izhodiščne cene);
m) prikaz poslovanja po PIM (poslovno izidnih mestih)
za posamezne dejavnosti, ki jih podjetje opravlja, za zadnje
in predzadnje končano poslovno leto skupaj s priloženimi razdelilniki stroškov, prihodkov, sredstev in obveznosti
do virov sredstev (pri zahtevkih za spremembo izhodiščne
cene);
n) trenutno priključno in obračunsko moč odjemalcev
po vrsti uporabe in dolžino omrežja;
o) kopijo licence za opravljanje energetske dejavnosti;
p) znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik
državne ali druge pomoči v zadnjem poslovnem letu;
r) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti.
(2) Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če so potrebni za rešitev zahtevka.
III. SPREMEMBA FIKSNEGA DELA CENE
6. člen
Fiksni del cene se lahko spremeni v skladu s Prilogo
1 te uredbe ter po predhodni pridobitvi soglasja pristojnega
organa lokalne skupnosti. Zavezanec mora obvestilu o spremembi fiksnega dela cene priložiti podatke iz točk a, b, c,
d, f, g, i, j, k, l, m, n, o p, r in s 7. člena te uredbe ter potrjen
načrt investicij in investicijskih vzdrževalnih del na infrastrukturi za distribucijo toplote za obdobje dveh let. Najpozneje
tri dni pred uveljavitvijo spremembe cene mora zavezanec
o tem obvestiti ministrstvo. Ministrstvo lahko od zavezanca
zahteva tudi dodatne podatke, če so potrebni za presojo
skladnosti spremembe cene s to uredbo.
IV. SPREMEMBA CENE V SKLADU Z MEHANIZMOM
ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV
7. člen
(1) Zavezanec lahko uveljavi zvišanje cene ob zvišanju
cene ali spremembi strukture vhodnih energentov in mora
uveljaviti znižanje cene ob znižanju cen ali spremembi strukture vhodnih energentov na način, določen v 5. do 7. točki
Priloge 1 te uredbe. Za zvišanje oziroma znižanje cene mora
zavezanec pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti. Najpozneje tri dni pred uveljavitvijo spremembe cene
mora zavezanec o tem obvestiti ministrstvo.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za
katero je zavezanec registriran, in matično številko iz poslovnega registra;
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne
službe;
c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, če je zavezanec koncesionar;
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d) navedbo občin, na območju katerih se opravljajo
storitve navedenih dejavnosti;
e) letno strukturo energentov, potrebnih za proizvodnjo
in distribucijo toplote;
f) izračun nove cene po metodologiji, določeni v Prilogi 1 te uredbe, in na obrazcu, določenem v Prilogi 2 te
uredbe;
g) izračun nove povprečne cene daljinskega ogrevanja
(brez DDV) v skladu z 9. točko Priloge 1 te uredbe na obrazcu, določenem v Prilogi 2 te uredbe;
h) dokumentacijo, s katero se utemeljujejo spremembe
cen vhodnih energentov;
i) cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez
DDV in z njim), ki se uporablja na dan vložitve zahtevka, in
odstotek povečanja teh cen za zadnje in predzadnje končano poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka;
j) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev brez DDV in z njim ter datum predvidene uveljavitve
novih cen;
k) prikaz sprememb komercialnih pogojev, ki veljajo
za posamezne skupine tarifnih odjemalcev (npr. uvedba ali
ukinitev komercialnih popustov);
l) izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter izkaz
denarnih tokov po neposredni metodi za celotno podjetje za
zadnje in predzadnje končano poslovno leto;
m) prikaz poslovanja po PIM (poslovno izidnih mestih)
za posamezne dejavnosti, ki jih podjetje opravlja, za zadnje
in predzadnje končano poslovno leto skupaj s priloženimi
razdelilniki stroškov, prihodkov, sredstev in obveznosti do
virov sredstev;
n) zadnjo povprečno izplačano bruto plačo zavezanca;
o) trenutno priključno in obračunsko moč odjemalcev
po vrsti uporabe in dolžino omrežja;
p) kopijo licence za opravljanje energetske dejavnosti;
r) znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge pomoči v zadnjem poslovnem letu;
s) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti.
(3) Podatke iz točk a, b, c, d, e, l, m, n, o, p in r zavezanec vključi v obvestilo le ob prvi prijavi spremembe cen v
letu in ob spremembi podatkov med letom.
(4) Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če so potrebni za presojo skladnosti spremembe cene s to uredbo.

V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati 23. aprila 2009 in velja 12 mesecev.
Št. 00713-10/2009/6
Ljubljana, dne 16. aprila 2009
EVA 2009-2111-0004
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1

MEHANIZEM ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV
1. Cena za proizvodnjo in distribucijo pare in tople vode za daljinsko ogrevanje je
sestavljena iz:
• variabilnega dela, ki pokriva variabilne stroške proizvodnje in distribucije
daljinske toplote ter se odjemalcem obračunava kot cena za dobavljeno
toplotno energijo v €/MWh, in
• fiksnega dela, ki pokriva fiksne stroške, to je upravičene stroške za
obratovanje sistema, ter se odjemalcem obračunava kot cena za priključno
oziroma obračunsko moč v €/MW/leto.
2. Variabilni del cene praviloma zajema:
1) pri samostojnih proizvajalcih in proizvajalcih, ki so istočasno tudi distributerji
toplotne energije:
• stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, premog, les in drugo),
• stroške energije za obratovanje naprav,
• stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem vročevodnem
omrežju oziroma druge variabilne stroške, ki so opredeljeni v tarifnem
sistemu in ceniku posameznega podjetja,
• stroške vode in kemične priprave vode (KPV);
2) pri distributerjih toplotne energije:
• stroške nabavljene toplotne energije,
• stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem vročevodnem
omrežju oziroma druge variabilne stroške, ki so opredeljeni v tarifnem
sistemu in ceniku posameznega podjetja,
• stroške vode in kemične priprave vode (KPV).
3. Fiksni del cene praviloma zajema vse ostale upravičene stroške delovanja
sistema (pri proizvajalcih in distributerjih daljinske toplote), in sicer:
• stroške materiala (brez stroškov energentov, navedenih v 2. točki te Priloge),
• stroške storitev,
• stroške dela,
• nujne stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja,
• amortizacijo,
• druge odpise vrednosti,
• druge odhodke (stroške) poslovanja,
• odhodke financiranja.
Stroški materiala vključujejo pomožni material, odpis drobnega inventarja,
pisarniški material in strokovno literaturo, popisne razlike pri materialu ter druge
stroške materiala.
Stroški storitev vključujejo storitve pri pridobivanju energije, stroške prevoznih
storitev, najemnine, povračila stroškov v zvezi z delom, stroške storitev plačilnega
prometa in bančnih storitev, stroške intelektualnih storitev, zavarovalne premije in
stroške drugih storitev.
Priloga
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Stroški dela vključujejo izplačane plače in druge stroške dela po kolektivni
pogodbi za gospodarstvo in sklenjenih individualnih pogodbah.
Tekoče in investicijsko vzdrževanje mora omogočati normalno obratovanje
sistema in njegovo uporabo do konca predvidene življenjske dobe. Stroški
vzdrževanja vključujejo stroške nabave vgradnih delov za stroje in naprave,
nadomestne dele za opremo ter sredstva in material za vzdrževanje osnovnih
sredstev ter storitve v zvezi z vzdrževanjem delovnih sredstev.
Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih
in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega
v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegova zmogljivost, velikost,
namembnost in zunanji videz; inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in
oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave.
Amortizacija se praviloma obračunava po amortizacijskih stopnjah, ki jih priporoča
Odbor za komunalno energetiko Združenja za energetiko pri Gospodarski zbornici
Slovenije. Knjigovodska vrednost amortizirljivih sredstev ne sme biti precenjena.
Drugi odhodki (stroški) poslovanja zajemajo dajatve za varstvo človekovega
okolja, štipendije in dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida.
Odhodki financiranja zajemajo vse odhodke, povezane s financiranjem osnovne
dejavnosti podjetja, če je dejavnost distribucije pare in tople vode za daljinsko
ogrevanje osnovna dejavnost podjetja. Če je dejavnost distribucije pare in tople
vode za daljinsko ogrevanje samo del dejavnosti posameznega podjetja, so v
odhodke financiranja lahko vključeni samo odhodki financiranja, ki izhajajo iz
distribucije pare in tople vode za daljinsko ogrevanje.
4. Poleg pokrivanja stroškov poslovanja, navedenih v 2. in 3. točki te Priloge, se v
ceno distribucije pare in tople vode za daljinsko ogrevanje lahko vključi tudi
dobiček, ki je namenjen za zakonske in statutarne rezerve distributerja.
5. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne proizvajalce in proizvajalce, ki
so istočasno tudi distributerji toplotne energije, se preračuna po formuli:

⎛aE ⎞
VC p = VC0 p × ∑ ⎜⎜ i i ⎟⎟
i =1 ⎝ E0 i ⎠
n

a1+a2+……+an=1
Pri tem pomenijo:
VCp = nova cena za dobavljeno toplotno energijo v €/MWh (brez DDV),
VC0p = izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo v €/MWh (brez DDV),
ai = ponder posamezne vrste energenta v strukturi energentov za proizvodnjo
toplote,
Ei = nova cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo
toplote,
7
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Eoi = izhodiščna cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo
toplote.
Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo (VC0p) je cena toplotne energije,
ki je bila opredeljena za vsakega proizvajalca daljinske toplote kot izhodiščna
cena na dan uveljavitve te uredbe.
Nova cena za dobavljeno toplotno energijo (VCp) je cena, ki je izračunana na
podlagi te metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.
Izhodiščna cena energenta (Eoi) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je
cena posameznega energenta, ki jo je proizvajalec toplotne energije plačal na
dan uveljavitve te uredbe. V ceno energenta morajo biti vključeni vsi stroški na
pariteti Fco proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve (trošarine, CO2 takse).
DDV ni vključen.
Nova cena energenta (Ei) v strukturi energentov za proizvodnjo toplote je
povprečna cena posameznega energenta, ki jo proizvajalec toplotne energije
plača v spremljanem mesecu oziroma v ustreznem obračunskem obdobju. V
ceno energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco proizvajalec
daljinske toplote in vse dajatve (trošarine, takse CO2). DDV v ceni ni vključen.
Ponderji (ai) pomenijo delež posameznega energenta v strukturi energentov za
proizvodnjo toplote. Vsota vseh ponderjev oziroma deležev mora biti enaka
100 % oziroma 1.
Odvisno od sistema se pri proizvodnji daljinske toplote kot energenti lahko
uporabljajo:
– plin,
– EL kurilno olje,
– mazut,
– premog,
– les,
– odpadki,
– električna energija za proizvodne potrebe in pogon črpalk.
Poleg navedenih energentov je v to skupino zaradi lažjega obračunavanja
vključena tudi kemično pripravljena voda (njena poraba oziroma izgube).
6. Sprememba variabilnega dela cene za distributerje toplotne energije se
preračuna po formuli:

⎛bE ⎞
VCd = VC0 d × ∑ ⎜⎜ i i ⎟⎟
i =1 ⎝ E0 i ⎠
n

b1+b2+……..+bn = 1
Pri tem pomenijo:
VCd = nova cena za dobavljeno toplotno energijo v €/MWh (brez DDV),
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VC0d = izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo v €/MWh (brez DDV),
bi = ponder toplote ter energije in medija za prenos toplote,
Ei = nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote,
Eoi = izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote.
Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo (VC0d) je cena toplotne energije,
ki je bila opredeljena za vsakega samostojnega distributerja toplotne energije kot
izhodiščna cena na dan uveljavitve te uredbe.
Nova cena za dobavljeno toplotno energijo (VCd) je cena, ki je izračunana na
podlagi te metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.
Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote (Eoi)
je cena teh postavk, ki jo je distributer toplotne energije plačal na dan uveljavitve
te uredbe. V ceno posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse
dajatve (trošarine, takse CO2). DDV ni vključen.
Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za prenos toplote (Ei) je
povprečna cena posamezne postavke, ki jo distributer toplotne energije plača v
spremljanem mesecu oziroma v ustreznem obračunskem obdobju. V ceno
posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški in vse dajatve (trošarine,
takse CO2). DDV v ceni ni vključen.
Ponderji (bi) pomenijo delež posamezne postavke v strukturi vseh postavk. Vsota
vseh ponderjev oziroma deležev mora biti enaka 100 % oziroma 1.
Kot toplota ter energija in medij za prenos toplote sta predvideni postavki:
– nabavljena toplota,
– električna energija za pogon črpalk.
Poleg navedenih postavk je v to skupino zgolj zaradi lažjega obračunavanja
vključena tudi kemično pripravljena voda (njena poraba oziroma izgube).
7. Nove cene za dobavljeno toplotno energijo (variabilni del cene) se izračunavajo in
usklajujejo vsak mesec oziroma v ustreznem obračunskem obdobju, če so
spremembe redkejše, pa se usklajujejo glede na spremembe cen posameznih
energentov iz 2. točke te Priloge.
8. Fiksni del cene se v času veljavnosti te uredbe lahko enkratno zviša za največ
17,73 %, vendar se zaradi tega učinka povprečna cena ne sme povečati za več
kot 2,5 %. Prihodki, pridobljeni z zvišanjem fiksnega dela cene, se lahko uporabijo
le za investicije in za investicijska vzdrževalna dela v skladu s potrjenim načrtom.
Ob zahtevku za spremembo fiksnega dela cene mora zavezanec predložiti tudi
podatek o zadnji povprečno izplačani bruto plači zavezanca ter ga navesti v
obrazcu v Prilogi 2.
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9. Nova povprečna cena se izračuna po naslednji formuli:
n

PC =

∑C K
i =1

i

i

Q

Pri tem pomenijo:
PC = nova povprečna cena v €/MWh,
Q = zbir celotne planirane prodane toplotne energije v MWh v enoletnem
planskem obdobju od predvidenega datuma uveljavitve spremembe variabilnega
ali fiksnega dela cene,
Ci=1,…n = cene po posameznih kategorijah novega prodajnega cenika (toplotna
energija za ogrevanje, toplotna energija za ogrevanje oziroma pripravo sanitarne
tople vode in priključna moč),
K i=1,…n = planske prodajne količine toplote za ogrevanje, toplote za pripravo
sanitarne tople vode in priključne moči po posameznih kategorijah prodajnega
cenika v enem letu od predvidenega datuma uveljavitve spremembe variabilnega
ali fiksnega dela cene.
DDV ni vključen v izračun povprečne cene.
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PRILOGA 2

OBRAZEC ZA IZRAČUN NOVE CENE DALJINSKEGA
OGREVANJA ZA TARIFNE ODJEMALCE
Zavezanec:
Občina ogrevanja:

I.

Izračun nove variabilne cene (brez DDV)

1. Letna struktura energentov, potrebnih za proizvodnjo toplote v letu ………
Energent

Enota

1

2

Letna planska
količina
3

Planska cena
na enoto v €
4

Letna
vrednost v €
5

Struktura v
%
6

Skupaj

Ponder
7

a1
a2
a3
a4
a5
1

100 %

2. Spremembe nabavnih cen energentov
Energent

1

Veljavna nabavna cena z
vsemi pripadajočimi
trošarinami in taksami
(brez DDV) v €/enoto
2

Datum uveljavitve
veljavne nabavne
cene
3

Nova nabavna cena z
vsemi pripadajočimi
trošarinami in taksami
(brez DDV) v €/enoto
4

Datum uveljavitve
nove nabavne cene
5

3. Izračun nove variabilne cene po 5. točki oziroma 6. točki Priloge 1 v €/MWh (izračun
na štiri decimalna mesta)
n
⎛ aiEi ⎞
VCp = VC 0 p * ∑ ⎜
⎟=
i =1 ⎝ E 0i ⎠

II.

Izračun nove fiksne cene (brez DDV)

Veljavna fiksna cena
v €/kW/mesec

% povečanja

Nova fiksna cena
v €/kW/mesec

Zadnja povprečno izplačana bruto plača zavezanca je ………………€.
11
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Izračun nove povprečne cene (brez DDV)

1. Letna struktura prihodkov iz daljinskega ogrevanja

K i=1,…n

C i=1,…n

I. Variabilni del =

MWh

*

€/MWh

=

(A) €

II. Fiksni del =

kW

*

€/kW/mes. * 12 mes.

=

(B) €

=

(C) €

III. Drugi prihodki
(npr. števnina)
SKUPAJ

(A+B+C) €

2. Izračun nove povprečne cene po 9. točki Priloge 1 v €/MWh (izračun na štiri
decimalna mesta)
n

PC =

∑ CiKi
i =1

Q

IV.

ali

( A + B + C )€
=
MWh

Povzetek spremenjenih cen daljinskega ogrevanja brez DDV
Enota
1

Variabilni del cene
Fiksni del cene
Povprečna cena

2

€/MWh
€/kW/mesec
€/MWh

Sedanja cena
(velja od
….....)
3

Nova cena
(začne veljati
dne …....…)
4

%
spremembe
5 = 4/3

Datum: ……….
OBRAZEC IZPOLNIL:
ime in priimek: ……………
telefon: ……………….
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o pogodbenem opravljanju vojaške službe
v rezervni sestavi Slovenske vojske

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o pogodbenem opravljanju vojaške službe
v rezervni sestavi Slovenske vojske
1. člen
V Uredbi o pogodbenem opravljanju vojaške službe v
rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02,
122/04 in 119/07) se v prvem odstavku 3. člena črta besedilo
»ženske 40 let, moški«.
2. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave pripada v
času usposabljanja nadomestilo plače oziroma drugih prejemkov v skladu s predpisi, povračilo stroškov za prevoz, prenočišče in prehrano po merilih, ki veljajo za rezervne pripadnike
Slovenske vojske, in plačilo za udeležbo na usposabljanju, ki
znaša v delovnih dneh 45 odstotkov osnovnega plačnega razreda, ob sobotah 60 odstotkov ter ob nedeljah in dela prostih
dnevih 90 odstotkov osnovnega plačnega razreda, ki velja za
poklicnega pripadnika Slovenske vojske na enaki formacijski
dolžnosti brez napredovanj v plačnih razredih.«.
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki
se glasi: »Zahtevek za povečano plačilo za usposabljanje
se vloži najkasneje v roku, ki velja za vložitev zahtevka za
nadomestilo plače oziroma drugih prejemkov za čas usposabljanja.«.
3. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodbenemu pripadniku rezervne sestave pripada pri
vsakem podaljšanju pogodbe enkratni dodatek za stalnost, ki
je odvisen od dolžine trajanja podaljšane pogodbe in znaša v
primeru podaljšanja pogodbe za:
1. tri leta eno zadnje mesečno plačilo za pripravljenost,
2. štiri leta dve zadnji mesečni plačili za pripravljenost,
3. pet let tri zadnja mesečna plačila za pripravljenost.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Plačilo za usposabljanje, skladno s prvim odstavkom
2. člena te uredbe, pripada pogodbenim pripadnikom rezervne
sestave od 1. maja 2009 dalje.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-1/2009/4
Ljubljana, dne 16. aprila 2009
EVA 2009-1911-0003
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Uredba o spremembah Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov
od leta 2004 do leta 2009

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip,
15/08 – odl. US in 64/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do
leta 2009
1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov od leta 2004 do leta 2009 (Uradni list RS, št. 134/03,
72/04, 4/06, 132/06 in 99/08) se v prilogi »SEZNAM DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA LETO 2009,
RAZVRŠČENIH PO ŠTUDIJSKIH SKUPINAH« v vrstici z zaporedno številko 202 v stolpec »Oznaka, da gre za bolonjski
program« vpiše črka »b«.
V vrstici z zaporedno številko 212 se v stolpcu »Vrsta
programa« besedilo »UN« nadomesti z besedilom »VS«.
2. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz,
od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 99/08) se v
tretjem odstavku 23. člena v zadnjem stavku za besedo »šolstva« vejica nadomesti s piko. Besedilo »v skupni vrednosti do
500.000,00 EUR.« se črta.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-2/2009/4
Ljubljana, dne 16. aprila 2009
EVA 2009-3211-0008
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1375.

Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Na podlagi 52. člena in prvega odstavka 54. člena Zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) ter 77. člena Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

AKT
o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanoviteljstvo)
(1) Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: Sklad) je pravna oseba
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javnega prava in je bil ustanovljen z Aktom o ustanovitvi Sklada
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
(Uradni list RS, št. 92/04 in 117/04) na podlagi Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04)
za nedoločen čas.
(2) Sklad na podlagi prvega odstavka 54. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08; v nadaljnjem
besedilu: ZJS-1) deluje kot javni sklad.
(3) Ustanovitelj Sklada je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, soustanovitelja pa Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu:
soustanovitelja).
(4) Sklad sodi v delovno področje ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
2. člen
(namen)
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II. DEJAVNOST SKLADA
5. člen
(dejavnost Sklada)
Dejavnosti Sklada so:
– 64.300 dejavnost skrbniških in drugih skladov ter
podobnih finančnih subjektov (K),
– 84.110 splošna dejavnost javne uprave (O),
– 63.11 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (J),
– 63.99 drugo informiranje (J).

III. NAMENSKO PREMOŽENJE
6. člen
(vrednost namenskega premoženja Sklada)

(1) Sklad je ustanovljen z namenom vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in ohranjanja
delovnih mest invalidov.
(2) Sklad odloča o pravicah in obveznostih invalidov in
delodajalcev v skladu s pooblastili, ki jih ima po Zakonu o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
(3) Pri odločanju o pravicah in obveznostih invalidov
in delodajalcev Sklad uporablja določbe zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.

(1) Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan
31. 12. 2007 je 1.594.683,69 EUR, od tega je delež Republike Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
834.585,21 EUR, delež Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije pa 760.098,48 EUR.
(2) Namensko premoženje iz prejšnjega odstavka se
vpiše v sodni register.

3. člen

(1) Republika Slovenija in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bosta sredstva za doseganje namena
Sklada zagotavljala v višini planiranih sredstev, na proračunski postavki 4285 »spodbude za zaposlovanje in delo
invalidov«, konto 4102, Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije pa v višini sredstev, namenjenih za
pospeševanje zaposlovanja nezaposlenih delovnih invalidov
v skladu z 82. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo) in sredstev za sofinanciranje razvoja invalidskih
podjetji, planiranih v vsakoletnem finančnem načrtu.
(2) Soustanovitelja preko svojih predstavnikov v nadzornem svetu Sklada izvršujeta ustanoviteljske pravice v
okviru pristojnosti nadzornega sveta.

(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) Vlada Republike Slovenije in soustanovitelja se dogovorijo, da ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada Republike
Slovenije, medsebojne pravice in odgovornosti pa uredijo s
tem aktom.
(2) Vlada Republike Slovenije ima kot ustanoviteljica
naslednje pristojnosti:
– določi namen Sklada, zaradi katerega je ustanovljen;
– sprejme poslovno politiko in daje soglasje k splošnim
pogojem poslovanja;
– odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala Sklada;
– sprejema poslovni in finančni načrt ter letno poročilo
Sklada;
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in
o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki Sklada;
– daje soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih oseb in k skupnim projektom Sklada z drugimi domačimi
in tujimi pravnimi osebami;
– imenuje in razrešuje člane oziroma članice (v nadaljnjem besedilu: član) nadzornega sveta in direktorja oziroma
direktorico (v nadaljnjem besedilu: direktor) Sklada;
– na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja oziroma revizorko (v nadaljnjem besedilu: revizor);
– odloča o likvidaciji Sklada;
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno
z zakonom in tem aktom.
(3) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije lahko kot soustanovitelj povečuje vrednost namenskega premoženja Sklada z vplačilom dodatnih sredstev.
4. člen
(ime in sedež)
(1) Ime Sklada je: Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, javni sklad.
(2) Sedež Sklada je v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12.
(3) Sklad ima pečat okrogle oblike s premerom 35
mm in besedilom: »SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV« in v sredini pečata besedilo: »javni sklad«.

7. člen
(pravice in dolžnosti ustanovitelja in soustanoviteljev)

8. člen
(viri financiranja Sklada)
(1) Sklad pridobiva sredstva iz:
– plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisane
kvote;
– sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, namenjenih pospeševanju zaposlovanja
nezaposlenih delovnih invalidov;
– namenskih prihodkov proračuna Republike Slovenije
iz naslova plačanih glob za storjene prekrške in odvzeto
premoženjsko korist po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
– sredstev proračuna Republike Slovenije, namenjenih
subvencioniranju plač invalidov;
– donacij in
– drugih virov.
(2) Republika Slovenija zagotavlja sredstva za kritje
pravic, ki se skladno z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, financirajo iz Sklada, iz
proračuna Republike Slovenije, kadar drugi prihodki Sklada
ne zadostujejo za kritje obveznosti Sklada.
(3) Višina sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna
Republike Slovenije, se opredeli v letnem finančnem načrtu
Sklada.

Uradni list Republike Slovenije
IV. ORGANI SKLADA IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
9. člen

Št.

10. člen
(nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet ima sedem članov.
(2) Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za invalidsko varstvo. Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo
štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Člani nadzornega sveta so:
– dva funkcionarja oziroma funkcionarki ali javna uslužbenca oziroma javni uslužbenki ministrstva, pristojnega za
invalidsko varstvo,
– funkcionar oziroma funkcionarka ali javni uslužbenec
oziroma javna uslužbenka ministrstva, pristojnega za finance,
– predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– predstavnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
– predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države, in
– predstavnik delodajalskih združenj, reprezentativnih
za območje države.
(4) Ekonomsko socialni svet ministru, pristojnemu za
invalidsko varstvo, predlaga imena članov nadzornega sveta
iz pete in šeste alinee prejšnjega odstavka.
(5) Vsaj en član nadzornega sveta mora biti usposobljen
za računovodsko ali finančno področje, vsaj en član pa za
pravno področje.
(6) Nadzorni svet je veljavno ustanovljen, ko so imenovani vsi njegovi člani in se sestane na sklepčni seji. Člani
nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika oziroma
predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in namestnika oziroma namestnico (v nadaljnjem besedilu: namestnik)
predsednika nadzornega sveta.
11. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet:
– skrbi, da Sklad deluje skladno z namenom, zaradi
katerega je bil ustanovljen,
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo
Sklada,
– sprejema splošne pogoje poslovanja Sklada,
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih
oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi
in tujimi pravnimi osebami,
– predlaga imenovanje direktorja Sklada na podlagi javnega natečaja in razrešitev direktorja Sklada,
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji Sklada,
– sestavi pisna poročila Vladi Republike Slovenije, v
katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta
ter poslovnega poročila Sklada,
– predlaga ustanovitelju način razporejanja presežka
prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad
prihodki Sklada,
– predlaga imenovanje revizorja,
– na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih Sklada,
– določa besedilo javnih razpisov Sklada,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z
zakonom ali tem aktom.
(2) Direktor mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo
predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem
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(organi)
Organa Sklada sta nadzorni svet in direktor.
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(pravice in odgovornosti članov nadzornega sveta)
(1) Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
(2) Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter
povračila drugih stroškov, ki se izplačujejo skladno s predpisom, ki ga izda Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.
(3) Člani nadzornega sveta so kazensko in materialno
odgovorni za škodo, ki je posledica neizpolnitve ali kršitve
njihovih dolžnosti.
(4) Nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo
predložiti poročilo s pripadajočo dokumentacijo o posameznih
poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem Sklada.
13. člen
(sklic in odločanje nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat v
enem poslovnem letu.
(2) Seje nadzornega sveta praviloma sklicuje predsednik. Če tako zahtevata najmanj dva člana nadzornega sveta,
sejo skliče direktor.
(3) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina vseh članov nadzornega sveta.
(4) Člani nadzornega sveta ne morejo sodelovati na seji
po pooblaščencu ali po pošti.
(5) Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov
vseh članov.
(6) Če je rezultat neodločen, odloči glas osebe, ki je
vodila sejo.
14. člen
(predčasna razrešitev člana nadzornega sveta)
če:

Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen,

– poda pisno odstopno izjavo,
– če ravna v nasprotju z 12. členom tega akta,
– če je zamenjal zaposlitev oziroma je začel opravljati
funkcijo ali dejavnost, ki je nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu,
– če kot predsednik nadzornega sveta pred prenehanjem mandata oziroma odpovednega roka direktorja Sklada
ne izvede vseh predpisanih postopkov za imenovanje novega
direktorja sklada.
15. člen
(direktor)
(1) Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega natečaja na predlog nadzornega
sveta Sklada. Javni natečaj določi nadzorni svet.
(2) Direktor se imenuje za dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
(3) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, vsaj osem let delovnih izkušenj,
od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, in ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa
obsodba ni pogojna.
16. člen
(pristojnost in odgovornosti direktorja)
(1) Direktor zastopa in predstavlja Sklad ter organizira
in vodi delo ter poslovanje Sklada. Pri svojem delu je dolžan
varovati poslovne skrivnosti Sklada.
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(2) Direktor je odgovoren za zakonitost poslovanja Sklada in odgovarja Skladu za škodo, nastalo zaradi njegovega
nevestnega ali protipravnega ravnanja.
(3) Za skrbnost in odgovornost direktorja Sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe.
17. člen
(pristojnosti za odločanje)
Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz
pristojnosti Sklada, razen aktov, ki so v izključni pristojnosti
nadzornega sveta.
18. člen
(predčasna razrešitev in potek mandata direktorju)
(1) Direktor je lahko predčasno razrešen, če:
– poda pisno odstopno izjavo;
– Vlada Republike Slovenije ne sprejme letnega poročila
Sklada, ker meni, da so navedbe direktorja v letnem poročilu
netočne ali zavajajoče oziroma dajejo napačno sliko stanja
Sklada, te domneve pa potrdi Računsko sodišče Republike
Slovenije ali pooblaščeni revizor, ki ga posebej za ta namen
imenuje Vlada Republike Slovenije;
– ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalaga zakon ali ta
akt, ali ni izpolnil cilja oziroma ciljev, določenih v poslovnem
in finančnem načrtu Sklada.
(2) Če direktor umre, postane poslovno nesposoben ali
je krivdno razrešen, opravlja njegovo funkcijo do imenovanja
novega direktorja predsednik nadzornega sveta ali član nadzornega sveta, ki ga zato pooblasti Vlada Republike Slovenije, vendar najdlje 90 dni. V času, ko član nadzornega sveta
opravlja funkcijo direktorja, mu miruje članstvo v nadzornem
svetu.
(3) Če direktor poda odstopno izjavo ali mu poteče mandat, mora predsednik nadzornega sveta izvesti vse postopke
za imenovanje novega direktorja najmanj 90 dni pred potekom
odpovednega roka oziroma mandata direktorja.
V. POSLOVANJE SKLADA
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vplačila in opravlja izplačila iz poslov v zvezi s svojo dejavnostjo.
(2) Način, roki in vrste podatkov v zvezi s prejemanjem
plačil in izplačil v zvezi z dejavnostjo Sklada se določijo v
splošnih pogojih poslovanja Sklada.
23. člen
(kreditiranje)
(1) Sklad lahko le kot vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide iz
namenskega premoženja kreditira fizične in pravne osebe.
(2) V primeru nenamenske porabe danih kreditov in v
primeru neizpolnjevanja kreditnih pogodb s strani kreditojemalcev je Sklad dolžan iztožiti vračilo oziroma poplačilo
kreditov po sodni poti.
(3) Način in pogoje kreditiranja Sklad določi v splošnih
pogojih poslovanja Sklada, pri ocenjevanju kreditne sposobnosti upravičencev do kreditov se smiselno uporabljajo predpisi Banke Slovenije, ki veljajo za banke.

VII. POSLOVNE KNJIGE, POSLOVNA POROČILA
IN REVIDIRANJE
24. člen
(vodenje)
Sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske
postavke in sestavljati letna poročila v skladu z zakonom,
ki ureja računovodstvo javnega sektorja, predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi, in svojimi splošnimi akti, če ni z ZJS-1
drugače določeno.
25. člen
(notranje revidiranje)
Sklad mora organizirati notranje revidiranje skladno s
predpisi, ki urejajo javne finance.
26. člen

19. člen

(revidiranje letnega poročila)

(poslovna politika Sklada)

(1) Letno poročilo Sklada mora pregledati pooblaščeni
revizor najmanj vsakih pet let. V kolikor se kapital Sklada poveča na več kot 30.000.000 EUR, mora njegovo letno poročilo
pregledati pooblaščeni revizor vsako leto.
(2) Revizorjevo poročilo mora v posebnem dodatku obsegati mnenje v skladu s 44. členom ZJS-1.

Sklad posluje skladno s poslovno politiko za naslednje
srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi
mnenja nadzornega sveta sprejme Vlada Republike Slovenije.
20. člen
(splošni pogoji poslovanja)
Sklad mora sprejeti splošne pogoje poslovanja, ki jih
objavi na svoji spletni strani.

VIII. NADZOR NAD SKLADOM
27. člen

21. člen

(nadzor)

(upravljanje namenskega premoženja Sklada)

(1) Upravni nadzor nad delom in poslovanjem Sklada
opravlja minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(2) Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim
premoženjem Sklada opravlja Vlada Republike Slovenije.

Sklad mora namensko premoženje upravljati tako, da
ohranja vrednost tega premoženja, ter z njim ravnati in ga
upravljati v skladu z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen, in kot dober gospodarstvenik.
VI. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA
22. člen
(transakcijski račun sklada)
(1) Sklad mora pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila odpreti transakcijski račun, preko katerega sprejema

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega Akta preneha veljati Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (Uradni list RS, št. 92/04 in 117/04).
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29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati z dnem, ko ga sprejme Vlada Republike Slovenije, in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 01401-1/2009/4
Ljubljana, dne 9. aprila 2009
EVA 2009-2611-0038
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

1376.

Sklep o določitvi višine cestnine za vozila,
katerih največja dovoljena masa presega
3.500 kg

Na podlagi 13. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list
RS, št. 69/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi višine cestnine za vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg
I.
Cestnina za vozila, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg, in ki vključuje davek na dodano vrednost,
znaša za vozila prvega cestninskega razreda 0,198076 eura
za kilometer prevozne razdalje in za vozila drugega cestninskega razreda 0,287210 eura za kilometer prevozne
razdalje.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00721-8/2009/3
Ljubljana, dne 16. aprila 2009
EVA 2009-2411-0020
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1377.

Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo
Slovenije

Na podlagi 64. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo
Slovenije (Uradni list RS, št. 16/05, 37/06 – tarifna priloga,
19/08 – tarifna priloga in 99/08 – aneks in tarifna priloga)
stranki:
GZS – ZDRUŽENJE ZA GOZDARSTVO, na strani delodajalcev
in
SINDIKAT GOZDARSTVA SLOVENIJE, na strani delojemalcev
sklepata:

Št.
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ANEKS
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
1. člen
Spremeni se 2. člen Kolektivne pogodbe za gozdarstvo
Slovenije tako, da se glasi:
Ta pogodba velja za vse delodajalce, člane GZS – Združenja za gozdarstvo Slovenije, ki na pridobiten način po Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) opravljajo eno od navedenih dejavnosti, kot glavno dejavnost:
– 02.100 gojenje gozdov in druge gozdarske storitve
– 02.200 sečnja
– 02.400 storitve za gozdarstvo.
2. člen
V 6. členu se za drugim odstavkom dodajo novi, tretji,
četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
(3) Delodajalci in sindikati se lahko v primeru bistvenega poslabšanja poslovanja, ki ni na strani delodajalca in
bi lahko ogrozilo obstoj delodajalca, obstoj delovnih mest
ali v podobnih utemeljenih primerih z aneksom h podjetniški
kolektivni pogodbi ali s pisnim dogovorom, za določen čas
dogovorijo, da se določene pravice in delovni pogoji določijo
manj ugodno od pravic in delovnih pogojev, ki jih določa ta
kolektivna pogodba.
(4) Delodajalci in sindikati morajo v aneksu h podjetniški
kolektivni pogodbi ali v pisnem dogovoru določiti:
a) razloge, zaradi katerih delodajalec ne more delavcem zagotoviti minimalnih standardov določenih v Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in podjetniški kolektivni
pogodbi,
b) katere pravice in delovni pogoji se znižajo in za koliko
se znižajo,
c) čas trajanja odstopanja od minimalnih standardov.
Delodajalci in sindikati se lahko dogovorijo o podaljšanju
dogovorjenih ukrepov.
(5) Pravice in delovni pogoji iz prejšnjega odstavka se ne
smejo znižati pod višino pravic, ki jih določajo zakoni.
(6) Delodajalci, ki v podjetju nimajo organiziranega sindikata lahko odstopanje od minimalnih standardov uredijo
s splošnim aktom. Pred sprejemom akta morajo delodajalci
neposredno obvestiti delavce. Obveščanje se lahko izvede
na naslednje načine: z vročitvijo besedila predloga splošnega
akta vsakemu posameznemu delavcu, v podjetniškem glasilu,
z objavo besedila predloga splošnega akta na oglasni deski
ali na spletni strani delodajalca, oziroma na način, ki je običajen pri delodajalcu.
3. člen
Aneks začne veljati s podpisom obeh strank.
Podpisnik delodajalcev je dolžan seznaniti vse članice
Združenja za gozdarstvo in Združenje delodajalcev Slovenije,
takoj po podpisu tega aneksa zaradi pravočasne uporabe.
Aneks se vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. marca 2009
Predstavnik delodajalcev:
GZS – Združenje za gozdarstvo
Predsednik UO
mag. Branko Južnič l.r.

Predstavnik delojemalcev:
Sindikat gozdarstva Slovenije
Predsednik
Marko Fičur l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
7. 4. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-1/2005/10 o tem, da je
Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije vpisan v
evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno
številko 29/2.
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POPRAVKI

1378.

Tehnični popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
SN 1 Zreče

Tehnični popravek
V prvem odstavku četrte alineje 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1
Zreče (Uradni list RS, št. 72/01) se odmik garaže od parcelne
meje, popravi tako, da se pravilno glasi 2 m.
Št. 35054-0001/2009-3
Zreče, dne 10. marca 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

1379.

Popravek Soglasja k določitvi cene storitve
pomoči družini na domu in določitvi
subvencioniranja cene storitve pomoči družini
na domu za leto 2009

Popravek
V Soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči
družini na domu za leto 2009, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 20/09 se:
– v prvem stavku 1. člena znesek »15,40 EUR« nadomesti z zneskom »16,05 EUR«;
– v drugem stavku 1. člena znesek »12,50 EUR« nadomesti z zneskom »13,86 EUR« in znesek »2,90 EUR« nadomesti z zneskom »2,19 EUR«;
– v prvem stavku 2. člena znesek »6,25 EUR« nadomesti
z zneskom »6,93 EUR«;
– v drugem stavku 2. člena znesek »9,15 EUR« nadomesti z zneskom »9,12 EUR«;
– v tretjem stavku 2. člena znesek »6,25 EUR« nadomesti
z zneskom »6,93 EUR«.
Št. 122-7/2009-1
Šalovci, dne 15. marca 2009
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.
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VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE

1312.

Sklep o imenovanju volilne komisije za volitve članov uradniškega sveta

1372.

Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne odjemalce
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni
sestavi Slovenske vojske
Uredba o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004
do leta 2009
Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Limi
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Limi
Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg

1313.
1373.
1374.
1375.
1314.
1315.
1376.

1316.
1317.
1318.
1319.
1320.

1321.
1322.
1323.
1324.
1325.

1326.
1327.

1328.

4193

1377.

VLADA

4287

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto V24 Rakitna

1330.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

4193
4297
4297

1331.

4297
4193

1332.

4194

1333.

4301

1334.
1335.

4194
4198

1336.
1337.

4200
4202

1338.

1339.
4205
1340.
4208
4210

1341.
1342.

4216
4217
4218

4241

4244

Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in
študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna
na Koroškem

4250
4250
4252
4252
4254
4255

DIVAČA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za
leto 2009

4255

DOLENJSKE TOPLICE

Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje
2007–2013
Sklep o fleksibilnem normativu števila otrok v oddelkih vrtca Gumbek pri OŠ Dolenjske Toplice

4256
4257

GORJE

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorje
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah

4257
4260

JESENICE

Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o
upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1348.

4249

ČRNOMELJ

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2008
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za
leto 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih
skupnosti Adlešiči in Griblje
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje
letnih programov v turistični dejavnosti v Občini
Črnomelj
Sklep o višini parkirnine za leto 2009

1344.

1347.

4249

ČRNA NA KOROŠKEM

Odlok o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice

1345.

4249

CELJE

1343.

1346.

4243

BREZOVICA

1329.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da 1. in 3. člen Zakona
o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika
nista v neskladju z Ustavo
Odločba o ugotovitvi, da je 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v
Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 1/07),
kolikor pod zaporedno številko 12 kategorizira javno pot Konjice: odsek Režabek, v delu, ki poteka
po zemljiščih s parc. št. 1449, 1418 in 1419, k. o.
Slovenske Konjice, v neskladju z Ustavo
Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe ter zavrženju
in zavrnitvi pobude

4301

OBČINE

MINISTRSTVA

Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov s
področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa
Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg
prašičjega mesa
Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa
Pravilnik o pogojih za uporabo in skladiščenje ribje
moke, mlečnih nadomestkov z ribjo moko, dikalcijevega fosfata in trikalcijevega fosfata živalskega
izvora, krvne moke, krvnih proizvodov in njihovih
krmnih mešanic na kmetijskem gospodarstvu
Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za
uporabo v humani medicini
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2009
Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v
Republiki Sloveniji

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije

4260

KUZMA

4261
4261

LJUBLJANA

Obvezna razlaga Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (vzhodni del)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
stanovanjsko sosesko Gmajna v Črnučah
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice v
Tomačevem

4262
4262
4265

Stran
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1350.
1351.

1369.
1370.

1352.

1353.

1354.

1355.
1356.
1357.

1358.

1359.
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Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 3274/4
k.o. Ajdovščina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika

4268
4268
1365.
4286
4286

MORAVSKE TOPLICE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2008

1366.
4270

MURSKA SOBOTA

Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih
mest ob volilni kampanji poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament

1363.
1364.

MOKRONOG - TREBELNO

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici
Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno
Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega
sveta Občine Mokronog - Trebelno v 5. volilni
enoti

1367.
4271

NOVO MESTO

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest za volitve poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament

1368.
4272

POSTOJNA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2008
Odlok o priznanjih in nazivih Občine Postojna
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi območij
parkiranja in cen parkirnin

4272
4274

Sklep o ceni najemnine za najete grobove za leto
2009

4277

4278

Sklep o javni razgrnitvi variantnih predlogov
umestitve stanovanjskega bloka na parcelah
s parc. št. 106/8 in 107/2 obe k.o. Slovenj Gradec – ponovitev javne razgrnitve v okviru izdelave
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa
meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj
Gradec

4278

SLOVENJ GRADEC

4279

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Odlok o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob
Ščavnici

4286

ŠKOCJAN

Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v oddelke vrtca pri OŠ Frana Metelka
Škocjan

1379.

4282

4282

ŠMARTNO PRI LITIJI

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja
Šmartno z mikrocelotami ŠS, ŠS2 (del), ŠS3 (del)
in ŠI1 (del)

4283

TURNIŠČE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2008

4283

VOJNIK

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta
– spremembe in dopolnitve LN za območje nove
stanovanjske soseske Vojnik cona 7a

4284

ŽALEC

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Arnovski gozd

4285

POPRAVKI

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče
Popravek Soglasja k določitvi cene storitve pomoči
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoči družini na domu za leto 2009

4302
4302

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 30/09
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

ROGAŠKA SLATINA

1361.

1378.

ŠKOFLJICA

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Škofljica
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in
vrtec Škofljica

4276

PUCONCI

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogaška
Slatina (uradno prečiščeno besedilo)

1362.

4267

METLIKA

1360.

1371.

Uradni list Republike Slovenije

4280

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

865
901
906
909
922
924
924
928
929
929
929
937
938
938
940
940
940
940
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