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DRŽAVNI ZBOR
1774.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Državni zbor na seji dne 14. maja 2009 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Klavdija ERJAVEC, na sodniško mesto okrožne sodnice
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-10/09-3/7
Ljubljana, dne 14. maja 2009
EPA 258-V

Cena 5,97 €

1776.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Leto XIX

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 14. maja
2009 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Katja RAHNE BREZNIK, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-05/09-12/13
Ljubljana, dne 14. maja 2009
EPA 259-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

1775.

ISSN 1318-0576

1777.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Državni zbor na seji dne 14. maja 2009 sprejel

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo in 45/08) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Državni zbor na seji dne 14. maja 2009 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Sabina KAČ, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Teja SVET GOLOUH, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/09-12/11
Ljubljana, dne 14. maja 2009
EPA 259-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Št. 700-05/09-12/15
Ljubljana, dne 14. maja 2009
EPA 259-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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VLADA
1778.

Uredba o določanju količine električne
energije, ki je proizvedena v soproizvodnji
toplote in električne energije z visokim
izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe
energije biomase

Na podlagi 64.e člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in za
izvrševanje četrte alinee tretjega odstavka 42. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določanju količine električne energije,
ki je proizvedena v soproizvodnji toplote
in električne energije z visokim izkoristkom
ter določanju izkoristka pretvorbe
energije biomase
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se predpisuje:
– način izračunavanja količine električne energije, proizvedene v proizvodnih napravah s soproizvodnjo toplote in
električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: proizvodne naprave SPTE),
– način določanja izkoristka soproizvodnje z visokim izkoristkom,
– način izračunavanja prihranka primarne energije,
– način izračunavanja celotnega izkoristka pretvorbe
energije, dovedene z biomaso, v električno energijo in koristno
toploto.
S to uredbo se za določanje referenčnih vrednosti izkoristkov ločene proizvodnje električne energije in koristne toplote,
ki se namerava nadomestiti s soproizvodnjo, ureja izvajanje
Odločbe Komisije z dne 21. decembra 2006 o vzpostavitvi
harmoniziranih referenčnih vrednosti za ločeno proizvodnjo
električne energije in toplote za izvajanje Direktive 2004/8/ES
(UL L št. 32 z dne 21. 12. 2006, str. 50; v nadaljnjem besedilu:
Odločba 2007/74/ES), za določanje izkoristka soproizvodnje z
visokim izkoristkom, količine električne energije iz soproizvodnje in doseženih prihrankov primarne energije pa se ureja izvajanje Odločbe Komisije z dne 19. novembra 2008 o določitvi
podrobnih smernic za izvajanje in uporabo Priloge II k Direktivi
2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 338 z
dne 17. 12. 2008, str. 55; v nadaljnjem besedilu: Odločba
2008/952/ES).
(2) S to uredbo se v slovenski pravni red prenaša 3. in
5. člen ter Priloge 1, 2 in 3 Direktive 2004/8/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju
soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem
trgu z energijo in o spremembi direktive 92/42/EGS (UL L št. 52
z dne 21. 2. 2004, str. 33; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2004/8/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot
izrazi v Energetskem zakonu, poleg tega pa imajo izrazi, uporabljeni v tej uredbi, še naslednji pomen:
– biomasa: biomasa, na katero se nanaša ta uredba, je
lesna biomasa, kot jo določa uredba, ki ureja podpore električni
energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije;
– bruto proizvedena električna energija proizvodne
naprave: je proizvodnja električne energije v obdobju poročanja merjena na sponkah generatorja ali na sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno
energijo. Električna energija, porabljena za obratovanje same
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proizvodne naprave, se ne odšteje od bruto proizvedene električne energije;
– celotni izkoristek: je vsota proizvedene električne in
mehanske energije ter koristne toplote v obdobju poročanja,
deljena z vložkom goriva, ki se porabi za proizvodnjo koristne
toplote, ter bruto proizvodnjo električne energije in mehanske
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in proizvodnih
napravah na biomaso v obdobju poročanja;
– deklaracija za proizvodno napravo: je javna listina,
ki je opredeljena s 64.f členom Energetskega zakona in ki jo v
upravnem postopku podeli Javna agencija Republike Slovenije
za energijo proizvodnim napravam, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev potrdil o izvoru;
– ekonomsko opravičljivo povpraševanje: je povpraševanje, ki ne presega potreb po toploti ali hladu in ki bi jih sicer
zadovoljili po pogojih na trgu s postopki za proizvodnjo toplote
ali hladu, različnimi od soproizvodnje;
– električna energija iz SPTE: je električna energija,
proizvedena v proizvodnih napravah s soproizvodnjo toplote in
električne energije z visokim izkoristkom na način, ki ga določa
ta uredba;
– energija iz SPTE: je vsota električne in/ali mehanske
energije ter koristne toplote, ki so pridobljene v soproizvodnji z
visokim izkoristkom;
– izkoristek: je izkoristek, izračunan na podlagi neto
kurilnih vrednosti goriv imenovane tudi »spodnje kurilne vrednosti«;
– koristna toplota: je toplota, proizvedena v postopku
soproizvodnje za zadovoljitev ekonomsko opravičljivega povpraševanja po toploti oziroma hlajenju;
– ločena proizvodnja: je proizvodnja električne energije
in toplote v samostojnih ločenih postrojih. V ločeni proizvodnji
je za primere, ki jih obravnava ta uredba, možno pridobiti električno energijo v termoelektrarni in toploto v kotlovnici;
– meje proizvodne naprave SPTE: so meje proizvodne
naprave, za katero se določa izkoristek, prihranek primarne
energije ter električna energija, proizvedena v soproizvodnji
z visokim izkoristkom, znotraj katerih se štejejo samo tisti deli
proizvodne naprave, ki so namenjeni soproizvodnji. Proizvodni
deli, ki so namenjeni samo proizvodnji električne energije, ali
naprave, ki so namenjene samo proizvodnji toplote, so izven
mej proizvodne naprave;
– naprava SPTE: je naprava, ki obratuje po postopku
soproizvodnje z visokim izkoristkom;
– obdobje poročanja: je obdobje obratovanja proizvodne
naprave, v katerem se, na podlagi poročanja, ugotavlja proizvedena količina električne energije v soproizvodnji z visokim
izkoristkom. Za proizvodne naprave s soproizvodnjo in za proizvodne naprave na biomaso, ki prejemajo podpore, je obdobje
poročanja eno leto;
– prihranek primarne energije (PPE): je pokazatelj, ki
izraža odstotek prihranjenega goriva v soproizvodnji glede na
porabo goriva v ločeni proizvodnji enake količine električne
energije in enake količine koristne toplote;
– proizvedena električna energija v soproizvodnji: je
električna energija, izmerjena na sponkah generatorja, ko se
istočasno proizvaja tudi koristna toplota;
– proizvodna naprava: je sklop opreme in instalacij, ki
pretvarjajo druge vrste energij v električno energijo, in lahko
samostojno obratuje;
– referenčni izkoristek za ločeno proizvodnjo: je izkoristek nadomestne ločene proizvodnje koristne toplote in električne energije, ki se ju namerava nadomestiti s soproizvodnjo;
– soproizvodnja z visokim izkoristkom: je soproizvodnja
toplote in električne in/ali mehanske energije, ki izpolnjuje merila
glede izkoristkov in prihrankov primarne energije po tej uredbi.
3. člen
(vrste podatkov, ki se lahko uporabljajo)
(1) Podatki za določanje količine električne energije, proizvedene v SPTE, in izkoristka pretvorbe biomase v električno
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energijo in koristno toploto morajo biti izmerjeni in registrirani
podatki na mejah proizvodne naprave o obratovanju proizvodne naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije
in/ali mehanske energije z visokim izkoristkom.
(2) Za proizvodne naprave SPTE z električno močjo,
manjšo od 50 kW, se lahko uporabljajo tudi podatki proizvajalca
proizvodne naprave SPTE pod pogojem da jih je potrdil organ,
ki je izdal deklaracijo za proizvodno napravo SPTE.
4. člen
(izkoristek SPTE)
(1) Izkoristek soproizvodnje z visokim izkoristkom se določi tako, da se energije iz SPTE v obdobju poročanja delijo
z dovedeno energijo goriva v obdobju poročanja na naslednji
način:
Izkoristek SPTE = energije iz SPTE / energija dovedenega goriva
(2) Kot energija iz SPTE se šteje:
– bruto proizvedena električna energija;
– mehanska energija, če se proizvaja, pri čemer se upošteva, da je energetska vrednost mehanske energije enaka, s
faktorjem 1, električni energiji;
– koristna toplota, proizvedena v soproizvodnji z visokim
izkoristkom. Količina koristne toplote v SPTE je vsa proizvedena koristna toplota, ki se ji odšteje eventualna koristna toplota,
proizvedena v ločenih kotlovskih napravah, in/ali koristna toplota, ki se proizvede iz pare pred vstopom v parno turbino.
(3) Energija dovedenega goriva je celotna količina dovedenega goriva oziroma dovedenih goriv, pomnoženih z neto
kurilno vrednostjo goriv.
(4) Izkoristek SPTE, dosežen v obdobju poročanja enega
leta, je celotni izkoristek SPTE.
5. člen
(določanje količine električne energije iz SPTE, če je celotni
izkoristek SPTE 75% oziroma 80%)
(1) Če je celotni izkoristek SPTE, ki temelji na energetskih
tehnologijah I. skupine iz Priloge I te uredbe, ki je njen sestavni
del, 75% ali več, se vsa bruto električna energija, proizvedena
v obdobju poročanja, šteje za električno energijo, proizvedeno
v SPTE z visokim izkoristkom.
(2) Če je celotni izkoristek SPTE, ki temelji na energetskih
tehnologijah II. skupine iz Priloge I te uredbe, 80% ali več, se
vsa bruto električna energija, proizvedena v obdobju poročanja,
šteje za električno energijo, proizvedeno v SPTE z visokim
izkoristkom.
6. člen
(določanje količine električne energije iz SPTE,
če je celotni izkoristek SPTE manjši od 75% oziroma 80%)
(1) Če celotni izkoristek SPTE ne doseže predpisanih
vrednosti celotnega izkoristka SPTE iz prejšnjega člena, je
lahko del električne energije v obdobju poročanja proizveden
v obratovanju, ko proizvodna naprava SPTE ne obratuje s
soproizvodnjo z visokim izkoristkom. V tem primeru se količina
električne energije, proizvedene v SPTE v obdobju poročanja,
določi na podlagi naslednje enačbe:
ESPTE = HSPTE x C
pri čemer je:
ESPTE
količina električne energije, proizvedene v soproizvodnji z visokim izkoristkom v obdobju poročanja,
HSPTE
količina koristne toplote, proizvedene v soproizvodnji z visokim izkoristkom v obdobju poročanja,
C
razmerje med električno in/ali mehansko energijo oziroma močjo in koristno toplotno energijo
oziroma močjo iz soproizvodnje, v časovnem
obdobju, ko proizvodna naprava SPTE obratuje
v polni soproizvodnji z visokim izkoristkom.
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(2) Polna soproizvodnja z visokim izkoristkom pomeni
obratovanje proizvodne naprave SPTE, ko se vsa soproizvedena toplota izkoristi kot koristna toplota oziroma se ne odvaja
neizkoriščena v okolico.
(3) Določitev razmerja C med električno energijo in/ali
mehansko energijo in koristno toploto mora temeljiti na dejanskih izmerjenih podatkih bruto električne energije, mehanske
energije in koristne toplote. Če dejanskega razmerja ni mogoče
izmeriti, se lahko uporabijo vrednosti iz tehnične dokumentacije, na osnovi katere je proizvodna naprava SPTE dobila
uporabno dovoljenje, za naprave, ki ne potrebujejo uporabnega
dovoljenja, pa vrednosti iz soglasja za priključitev.
(4) Poraba goriva za proizvodnjo preostale električne
energije, ki ni bila proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom, se določi kot preostala električna energija, deljena
z izkoristkom proizvodne naprave pri proizvodnji električne
energije brez koristne izrabe toplote. Če ta izkoristek ni znan,
se uporabi referenčna vrednost izkoristka ločene proizvodnje
električne energije iz Priloge I Odločbe 2007/74/ES.
7. člen
(doseženi prihranki primarne energije)
(1) Proizvodna naprava SPTE mora v obdobju poročanja
pri soproizvodnji z visokim izkoristkom ustvarjati prihranek primarne energije. Električna energija se šteje za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom, če je pri
soproizvodnji bruto električne energije in/ali mehanske energije
ter koristne toplote dosežen prihranek primarne energije najmanj 10%. Pri soproizvodnji z visokim izkoristkom v proizvodnih
napravah SPTE z električno močjo, manjšo od 1 MW, zadošča,
da je prihranek primarne energije večji od 0%.
(2) Prihranek primarne energije se izračuna na podlagi
dejanskih obratovalnih podatkov v normalnem načinu obratovanja proizvodne naprave SPTE po naslednji enačbi:




1
PPE = 1 −
h SPTE ,q h SPTE , p

+

h Ref,q
h Ref,p





 ⋅ 100%




pri čemer je:
PPE
prihranek primarne energije,
ηSPTE,q celotni toplotni izkoristek SPTE, določen kot
letna proizvodnja koristne toplote, proizvedene
v soproizvodnji z visokim izkoristkom, deljena z
dovedenim gorivom, potrebnim za proizvodnjo
te koristne toplote in električne energije,
ηRef,q
referenčna vrednost izkoristka ločene proizvodnje toplote,
ηSPTE,p celotni električni izkoristek SPTE, določen kot
letna količina električne energije, proizvedene
v soproizvodnji z visokim izkoristkom, deljena z
dovedenim gorivom, potrebnim za proizvodnjo
te električne energije in koristne toplote,
ηRef,p
referenčna vrednost izkoristka ločene proizvodnje električne energije.
(3) Za proizvodne naprave SPTE, ki pričenjajo z obratovanjem, se lahko za določitev pričakovanega PPE uporabijo podatki
o načrtovanem obratovanju iz energetskega dovoljenja ali soglasja za priključitev, vendar morajo za obdobje poročanja izkazati
doseganje PPE na podlagi dejanskih obratovalnih podatkov.
(4) V primeru, da se v soproizvodnji z visokim izkoristkom
proizvaja mehanska energija ali poleg električne energije tudi
mehanska energija, se za izračun izkoristkov letna količina
proizvedene električne energije poveča za ekvivalenten znesek
mehanske energije. Na ta način določena dodatna količina
električne energije ni upravičena do potrdil o izvoru.
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(5) Za določitev PPE za mikro proizvodne naprave SPTE
se lahko uporabijo potrjeni podatki proizvajalcev proizvodnih
naprav SPTE, ki jih mora potrditi izdajatelj potrdil o izvoru.
(6) Kot referenčne vrednosti izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote se upoštevajo vrednosti
iz Prilog I in II Odločbe 2007/74/ES.
(7) Pri korekciji temperature okolja po postopku iz Priloge
III Odločbe 2007/74/ES se upošteva, da je celotna Republika
Slovenija znotraj enega podnebnega območja s povprečno
letno temperaturo okolja 11 °C.
8. člen
(uporaba smernic pri izračunih)
Pri izračunih izkoristkov soproizvodnje z visokim izkoristkom iz 4. člena, določanju količine električne energije iz
SPTE iz 5. in 6. člena ter izračunih prihrankov primarne energije iz 7. člena se uporabljajo smernice iz Priloge k Odločbi
2008/952/ES.
9. člen
(izkoristek pretvorbe energije biomase)
(1) Pri proizvodnih napravah za proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov energije, ki proizvajajo električno
energijo iz biomase in morajo na podlagi predpisov, ki urejajo
prejemanje podpor, dosegati predpisani celotni izkoristek, se
izkoristek pretvorbe energije, dovedene z biomaso, v druge
oblike končne energije določi tako, da se druge oblike končne
energije v obdobju enega leta delijo z dovedeno energijo biomase v teku enega leta na naslednji način:
Izkoristek pretvorbe energije biomase = druge oblike
končne energije/energija, dovedena z biomaso goriva
(2) Kot druge oblike končne energije se upošteva bruto
proizvedena električna energija in/ali mehanska energija, če se
proizvaja, pod pogojem, da je ta energija enaka, s faktorjem 1,
električni energiji ter koristna toplota.
(3) Kot koristna toplota se lahko upošteva tudi toplota,
porabljena za pripravo biomase na sami lokaciji proizvodne
naprave, vendar ne sme preseči 25% toplote, ki jo odda proizvodna naprava.
(4) Energija dovedene biomase je vsa količina dovedene
biomase oziroma dovedenih vrst biomase v proizvodno napravo, pomnožena z neto kurilno vrednostjo teh goriv.
(5) Izkoristek pretvorbe biomase, dosežen v obdobju poročanja enega leta, je celotni izkoristek pretvorbe energije
biomase.
(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za proizvodne
naprave na obnovljive vire energije, ki prejemajo podpore za
električno energijo z dodatki zaradi sočasne proizvodnje koristne toplote.
10. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
PRILOGA I
Razdelitev energetskih tehnologij SPTE, ki temeljijo na:
I. skupina
a. parni protitlačni turbini,
b. plinski turbini z izkoriščanjem odpadne toplote,

II.

c.
d.
e.
f.

motorju z notranjim zgorevanjem,
mikroturbini,
Stirlingovem motorju,
gorivni celici;
skupina
a. kombiniranem ciklu s plinsko turbino z izkoriščanjem odpadne toplote,
b. parni odjemno kondenzacijski turbini.
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Uredba o podporah električni energiji,
proizvedeni v soproizvodnji toplote
in električne energije z visokim izkoristkom

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

UREDBO
o podporah električni energiji, proizvedeni
v soproizvodnji toplote in električne energije
z visokim izkoristkom
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa:
– vrste energetskih tehnologij v proizvodnih napravah s
soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki po tej uredbi lahko prejemajo podpore,
– razvrstitev proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote
in električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: proizvodne naprave SPTE), ki lahko prejemajo podpore
po tej uredbi, v velikostne razrede in skupine glede na letne
obratovalne ure proizvodnih naprav,
– podrobnejšo opredelitev podpor,
– način določanja referenčnih stroškov za proizvodnjo
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom ter
vpliv referenčnih stroškov in referenčnih tržnih cen električne
energije na višino podpor,
– način določanja cen za zagotovljeni odkup električne
energije iz proizvodnih naprav SPTE,
– način določanja višine podpor, ki se izvajajo kot finančna pomoč za tekoče poslovanje,
– pogoje za pridobitev podpore,
– način pridobitve podpore,
– način prejemanja podpor
ter druga vprašanja, povezana s podporami električni energiji,
proizvedeni v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
(2) Na podlagi te uredbe se lahko dodelijo podpore električni energiji, proizvedeni v proizvodni napravi SPTE na fosilno
gorivo ali lesno biomaso, pri katerih nazivna električna moč
proizvodne naprave ne presega 200 MW.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot v
Energetskem zakonu, poleg tega pa imajo še naslednji pomen:
– bruto proizvedena električna energija proizvodne
naprave je proizvodnja električne energije v obdobju poročanja, merjena na sponkah generatorja ali sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo.
Električna energija, porabljena za obratovanje same naprave,
se ne odšteje od bruto proizvedene električne energije;
– enočrtna shema je shema proizvodne naprave, ki
povezuje večfazne povezave z eno črto;
– fosilno gorivo je gorivo, ki je pridobljeno iz rudninskih
zalog, ne glede na to, ali se uporabi v prvotni sestavi ali predelano;

Uradni list Republike Slovenije
– koristna izraba toplote je toplota, ki bi se, če je ne bi
izkoriščali iz proizvodne naprave SPTE za zadovoljitev ekonomsko opravičljivega povpraševanja po ogrevanju, hlajenju ali
tehnologiji, zagotavljala z drugimi viri. Ekonomsko opravičljivo
povpraševanje pa je povpraševanje, ki ne presega potreb po
ogrevanju, hladu ali tehnologiji;
– lastna raba proizvodne naprave je električna energija,
porabljena za obratovanje same proizvodne naprave, za pogon napajalnih črpalk, kompresorjev, mlinov, gorilnikov, čistilne
naprave in drugih podobnih naprav, ki so nujne za delovanje
proizvodne naprave;
– lastni odjem je neto proizvedena električna energija,
ki se skupaj z energijo, dovedeno iz omrežja, porabi na kraju
samem za druge namene kakor za lastno rabo proizvodne
naprave;
– lesna biomasa je les, uporabljen v energetske namene;
– nazivna električna moč naprave s soproizvodnjo električne energije in koristne toplote je najvišja trajna neto električna moč naprave v proizvodnji, ko proizvodna naprava ne
izpušča v okolje neizrabljene odpadne toplote (toplota dimnih
plinov, sevalne izgube in druge toplotne izgube, povezane z
normalnim delovanjem proizvodne naprave, se ne štejejo kot
neizrabljena odpadna toplota);
– nazivna moč proizvodne naprave je najvišja trajna
neto električna, mehanska oziroma toplotna moč, s katero lahko naprava brez časovnih omejitev normalno obratuje. Nazivno
moč določa proizvajalec naprave ali je določena s prevzemnimi
meritvami naprave po dokončani gradnji. Pri nazivni električni
moči proizvodne naprave se upošteva neto električna moč;
– neto proizvedena električna energija je proizvodnja
električne energije v obdobju poročanja, merjena na izstopu iz
proizvodne naprave, ne glede na to, ali gre za lastni odjem ali
za električno energijo, oddano v javno omrežje. Pri neto proizvedeni električni energiji se lastna raba proizvodne naprave
odšteje od proizvedene električne energije na sponkah generatorjev ali sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst
energije v električno energijo;
– nova proizvodna naprava je proizvodna naprava
SPTE, ki je začela redno proizvajati električno energijo po
12. 7. 2008;
– obdobje poročanja je obdobje obratovanja SPTE
proizvodne naprave s soproizvodnjo, v katerem se ugotavlja
proizvedena količina električne energije v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, za katero so
prejeta potrdila o izvoru. Obdobje poročanja za proizvodne
naprave s soproizvodnjo, ki prejemajo podpore po tej uredbi,
je eno leto;
– osnovno gorivo je gorivo proizvodne naprave SPTE, ki
v celotni porabi goriva na letni ravni dosega najmanj 90‑odstotni
delež;
– obratovalne ure proizvodne naprave s soproizvodnjo je razmerje med proizvedeno neto električno energijo
v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom v enem letu oziroma obdobju poročanja in nazivno
električno močjo proizvodne naprave SPTE;
– odločba o dodelitvi podpore je odločba, ki jo v upravnem postopku izda Agencija za energijo proizvodnim napravam
SPTE, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpor;
– prejemnik podpore je imetnik odločbe o dodelitvi podpore, ki na podlagi pogodbe o zagotavljanju podpore prejema
za proizvedeno električno energijo podporo po tej uredbi;
– pretežno nova proizvodna naprava je proizvodna
naprava SPTE, pri kateri od začetka redne proizvodnje električne energije do vložitve vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi
podpore ni minilo več kot 10 let;
– proizvedena električna energija, oddana v javno
omrežje, je neto proizvedena električna energija, ki je oddana v
javno omrežje na ustreznem prevzemno ‑ predajnem mestu;
– proizvodna naprava je sklop opreme in napeljav, ki
pretvarja druge vrste energije v električno energijo in lahko
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samostojno obratuje. Če je proizvodna naprava sestavljena
iz več omenjenih sklopov in če je odjem proizvedene električne energije skupen za vse sklope, se taki sklopi štejejo za
eno proizvodno napravo. O tem, kaj se šteje za proizvodno
napravo, ob nejasnostih, upoštevajoč tehnično dokumentacijo, zaporedje gradnje in obratovanje proizvodne naprave,
odloči Agencija za energijo pri izdaji deklaracije ali odločbe o
dodelitvi podpore;
– referenčna tržna cena energije je napoved cene električne energije in drugih energentov na energetskem trgu, ki
jo na podlagi dvanajstega odstavka 64.n člena Energetskega
zakona objavlja Agencija za energijo;
– subvencije po tej uredbi so prejete državne pomoči,
kot so opredeljene v 2. členu Zakona o spremljanju državnih
pomoči (ZSDrP) (Uradni list RS, št. 37/04);
– upravičenec do podpore je proizvajalec električne
energije v proizvodni napravi SPTE, ki izpolnjuje pogoje za
dodelitev podpore.
3. člen
(energetske tehnologije proizvodnih naprav SPTE)
(1) Določbe ta uredbe se nanašajo na proizvodne naprave
SPTE, ki temeljijo na teh energetskih tehnologijah:
a) kombiniranem ciklu s plinsko turbino z rekuperacijo
odpadne toplote,
b) protitlačni parni turbini,
c) odjemni kondenzacijski parni turbini,
d) plinski turbini z rekuperacijo odpadne toplote,
e) motorju z notranjim zgorevanjem z rekuperacijo odpadne toplote,
f) mikroturbini z rekuperacijo odpadne toplote,
g) parnih motorjih.
(2) Med tehnologijami iz prejšnjega odstavka se glede
na zastopanost posameznih energetskih tehnologij v dejanski
oskrbi ali v nacionalnih zmogljivostih določijo reprezentativne
tehnologije za določitev referenčnih stroškov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek so do podpor upravičene tudi proizvodne naprave SPTE, ki temeljijo na energetskih
tehnologijah, kot so:
a) Stirlingovi motorji,
b) gorivne celice,
c) turbine z organskim Rankinovim procesom in
d) druge vrste tehnologij ali njihove kombinacije, ki ustrezajo opredelitvi soproizvodnje,
pri čemer jim Agencija za energijo dodeli podporo po določbah
te uredbe na podlagi podatkov iz vlog za odločbe o dodelitvi
podpor za vsak primer posebej.
(4) Agencija za energijo v skladu z metodologijo iz
23. člena te uredbe objavi, kateri podatki so potrebni za vlogo
za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za primere, ki se
obravnavajo posebej.
4. člen
(velikostni razredi proizvodnih naprav SPTE)
Glede na nazivno električno moč proizvodne naprave
SPTE se proizvodne naprave po tej uredbi delijo na te velikostne razrede:
1. mikro: nazivne električne moči manjše od 50 kW,
2. male: nazivne električne moči manjše od 1 MW,
3. srednje – nižje: nazivne električne moči od 1 MW do
vključno 5 MW,
4. srednje – višje: nazivne električne moči nad 5 MW do
vključno 25 MW,
5. velike – nižje: nazivne električne moči nad 25 MW do
vključno 50 MW,
6. velike – višje: nazivne električne nad 50 MW do
200 MW,
7. proizvodne naprave nazivne električne moči 200 MW
in več.
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5. člen

(razvrstitev v skupine glede na število obratovalnih ur
proizvodnih naprav SPTE)
(1) Za določanje podpor se proizvodne naprave SPTE
glede na število obratovalnih ur v obdobju poročanja oziroma
koledarskem letu po tej uredbi razvrstijo v dve skupini:
– prva skupina: proizvodne naprave, ki v soproizvodnji
toplote in električne energije z visokim izkoristkom obratujejo
do 4000 ur,
– druga skupina: proizvodne naprave, ki v soproizvodnji
toplote in električne energije z visokim izkoristkom obratujejo
več kot 4000 ur.
(2) V prvo skupino se uvrščajo proizvodne naprave SPTE,
pri katerih je obratovanje sezonsko (kurilna sezona), v drugo
skupino pa proizvodne naprave SPTE, pri katerih obratovanje
ni povezano s kurilno sezono in presega obratovalne ure iz
prve skupine.
(3) Razvrstitev v prvo ali drugo skupino se določi v odločbi
o dodelitvi podpore.
(4) Proizvodne naprave SPTE, ki so razvrščene v prvo
skupino iz prvega odstavka tega člena, lahko pridobijo podpore
po tej uredbi le za letno količino električne energije, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, za katero so prejele potrdila o izvoru in ki ne presega
zmnožka: nazivna električna moč naprave s soproizvodnjo
električne energije in koristne toplote x 4000 ur.
6. člen
(energenti in izpusti toplogrednih plinov pri soproizvodnji
toplote in električne energije)
(1) Za tehnologije iz 3. člena te uredbe se pri določitvi
referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz 8. člena
te uredbe kot referenčno gorivo upoštevata energenta, ki pri
soproizvodnji električne energije in toplote ustvarjata najnižje
izpuste toplogrednih plinov, in sicer:
– za tehnologije, ki uporabljajo fosilne energente, se pri
določanju referenčnih stroškov upoštevajo najpogostejše energetske tehnologije, ki uporabljajo energent zemeljski plin,
– za energetske tehnologije, ki uporabljajo lesno biomaso,
se pri določanju referenčnih stroškov upoštevajo najpogostejše
energetske tehnologije in energent lesna biomasa.
(2) Dodeljevanje podpor električni energiji, proizvedeni v
proizvodnih napravah SPTE z uporabo drugih vrst obnovljivih
virov energije, se obravnava po uredbi, ki ureja zagotavljanje podpor električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov
energije.
(3) Proizvodne naprave SPTE, ki pri proizvodnji električne
energije skladno z metodologijo iz 23. člena te uredbe dosegajo
specifične izpuste CO2 več kot 600 kg CO2/MWh, ne morejo
prejeti podpor po tej uredbi.
7. člen
(opredelitev podpor)
(1) Podpore so finančna pomoč proizvodnji električne
energije v proizvodnih napravah SPTE, če stroški proizvodnje
te električne energije presegajo ceno, ki jo je zanjo mogoče
doseči na trgu z električno energijo.
(2) Podpore električni energiji iz proizvodnih naprav s
SPTE se izvajajo kot:
– zagotovljeni odkup električne energije (v nadaljnjem
besedilu: zagotovljeni odkup). Na podlagi te podpore center za
podpore ne glede na ceno električne energije na trgu odkupi
vso prevzeto neto električno energijo, proizvedeno v proizvodni napravi SPTE, za katero je proizvodna naprava SPTE
prejela potrdila o izvoru, po zagotovljenih cenah, določenih s
to uredbo;
– finančna pomoč za tekoče poslovanje (v nadaljnjem
besedilu: obratovalna podpora), ki se dodeli neto proizvedeni
električni energiji, ki jo proizvajalci v proizvodnih napravah
SPTE prodajo sami na trgu ali jo porabijo kot lastni odjem,
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pod pogojem, da so stroški proizvodnje te električne energije v
proizvodni napravi SPTE višji od cene, ki jo je za to električno
energijo mogoče doseči na trgu z električno energijo.
(3) Na način iz prve alinee prejšnjega odstavka lahko
prejemajo podpore le mikro in male proizvodne naprave SPTE.
Za te proizvodne naprave med trajanjem pogodbe o zagotovljenem odkupu center za podpore uredi prijavo obratovalne
napovedi ter izravnavo razlik med napovedano in realizirano
proizvodnjo, vključno z bilančno pripadnostjo.
(4) Mikro in male proizvodne naprave SPTE se lahko
odločijo, da namesto zagotovljenega odkupa samostojno prodajajo električno energijo na trgu in obratovalno podporo po
drugi alinei drugega odstavka tega člena, pri čemer si morajo
same urediti prijavo obratovalne napovedi ter izravnavo razlik
med napovedano in realizirano proizvodnjo, vključno z bilančno
pripadnostjo.
(5) Proizvodne naprave SPTE z nazivno električno močjo
1 MW in več lahko prejemajo podpore le na način iz druge
alinee drugega odstavka tega člena.
(6) Trajanje zagotavljanja podpor se določi v odločbi o
dodelitvi podpore.
(7) Upravičenci do podpore, ki lahko izbirajo način zagotavljanja podpore, sporočijo svojo odločitev o načinu zagotavljanja podpore v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore
poslani Agenciji za energijo.
8. člen
(referenčni stroški proizvodnje električne energije
v proizvodnih napravah SPTE)
(1) Referenčni stroški proizvodnje električne energije v
proizvodnih napravah SPTE so indikativni skupni stroški proizvodnje električne energije in toplote za posamezne skupine
in velikosti proizvodnih naprav SPTE, ki temeljijo na objavljenih
strokovnih podatkih o investicijskih in obratovalnih stroških za
posamezne energetske reprezentativne tehnologije proizvodnih
naprav SPTE, ekonomskih in finančnih parametrih vlaganja in
obratovanja, cenah goriva ter drugih stroških, povezanih s
proizvodnjo električne energije in toplote v Republiki Sloveniji
in zmanjšanih za vse koristi, ki jih je proizvajalec lahko pridobil
s sočasno proizvodnjo toplote in električne energije z visokim
izkoristkom.
(2) Referenčni stroški se določijo v EUR/MWh neto proizvedene električne energije.
(3) Referenčni stroški se določijo za velikostne razrede
proizvodnih naprav SPTE za obe skupini iz 5. člena te uredbe
ter za oba energenta iz 6. člena te uredbe.
(4) Za proizvodne naprave SPTE na fosilno gorivo se pri
določitvi referenčnih stroškov upošteva zemeljski plin, lesna biomasa pa pri proizvodnih napravah SPTE na lesno biomaso.
(5) Referenčni stroški proizvodnje električne energije v
proizvodnih napravah SPTE se izkazujejo kot nespremenljivi
del referenčnih stroškov in kot spremenljivi del referenčnih stroškov. Nespremenljivi del referenčnih stroškov se ugotavlja na
vsakih pet (5) let oziroma tudi prej, če se bistveno spremenijo
investicijski stroški in drugi parametri vlaganja, ki so bili podlaga
za določitev referenčnih stroškov.
(6) Spremenljivi del referenčnih stroškov se ugotavlja
letno oziroma tudi pogosteje na podlagi napovedi o referenčnih
tržnih cenah energije.
(7) Referenčni stroški so podlaga za določanje cen v pogodbah za zagotovljeni odkup in za višino obratovalnih podpor
v pogodbah o zagotavljanju obratovalne podpore. Referenčne
stroške za obdobje od 2009 do 2013 z upoštevanjem višine
spremenljivih stroškov za leto 2009 prikazuje priloga I, ki je
sestavni del uredbe.
(8) Za določanje cene za zagotovljeni odkup oziroma
višine obratovalne podpore v pogodbi se ves čas trajanja
pogodbe o zagotavljanju podpore uporablja nespremenljivi del
referenčnih stroškov, ki je veljal, ko je proizvodna naprava
SPTE prejela prvo odločbo o dodelitvi podpore in je sklenila
pogodbo o zagotavljanju podpore.
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(9) Za obnovljene proizvodne naprave SPTE v skladu
s 15. členom te uredbe se v odločbi o dodelitvi podpore po
obnovi določi tudi razmerje med stroški, vloženimi v obnovo,
izraženimi v EUR/MW, in specifičnimi investicijskimi stroški
skupine, v katero je proizvodna naprava razvrščena, izraženimi
v EUR/MW, iz metodologije iz 23. člena te uredbe. V skladu s
tem razmerjem se skrajša čas prejemanja podpore.
(10) Če se med gradnjo proizvodne naprave SPTE določijo nove vrednosti nespremenljivega dela referenčnih stroškov
iz priloge I, se v odločbi o dodelitvi podpore določi za proizvodno napravo SPTE nespremenljivi del referenčnih stroškov,
ki je veljal, ko je proizvodna naprava SPTE prejela gradbeno
dovoljenje, če je to zanjo ugodnejše. Med prejetim gradbenim
dovoljenjem in odločbo o dodelitvi podpore ne sme preteči več
kot tri (3) leta.
9. člen
(določanje cen električne energije za zagotovljeni odkup)
(1) Za električno energijo, za katero se prejemajo podpore
kot zagotovljeni odkup, veljajo cene za zagotovljeni odkup,
navedene v prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Cene za zagotovljeni odkup so po višini enake referenčnim stroškom električne energije po posameznih velikostnih razredih in skupinah glede na obratovalne ure proizvodnih
naprav SPTE za oba energenta.
(3) Cena, določena v pogodbi za zagotovljeni odkupu,
je sestavljena iz nespremenljivega in spremenljivega dela v
enakem razmerju, kot sta nespremenljivi in spremenljivi del
referenčnih stroškov.
(4) Cena za zagotovljeni odkup iz priloge II, ki velja za
električno energijo iz posamezne proizvodne naprave SPTE, se
določi v pogodbi za zagotavljanje podpor na podlagi podatkov
iz odločbe o dodelitvi podpore.
10. člen
(določanje višine obratovalnih podpor)
(1) Obratovalne podpore so razlika med referenčnimi
stroški proizvodnje električne energije v posameznih velikostnih razredih proizvodnih naprav SPTE, upoštevaje skupino
obratovalnih ur in uporabljeni energent iz priloge I te uredbe,
ter referenčno tržno ceno električne energije.
(2) Če se na podlagi napovedi o referenčnih tržnih cenah
električne energije ugotovi, da je cena električne energije na trgu,
pri kateri se upoštevajo tudi značilnosti obratovanja posameznih
vrst proizvodnih naprav SPTE, višja od referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz priloge I, ki veljajo za obravnavano
časovno obdobje, se obratovalna podpora za električno energijo
za obravnavano časovno obdobje ne izplačuje.
(3) Obratovalne podpore za posamezne velikostne razrede proizvodnih naprav SPTE za obe skupini obratovalnih ur ter
z upoštevanjem obeh referenčnih energentov so določene v
prilogi III, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Obratovalne podpore za naslednja leta so razlika
med referenčnimi stroški, ki veljajo v obravnavanem letu, ter
referenčno tržno ceno električne energije za obravnavano
leto. Referenčni stroški za obravnavano leto so sestavljeni
iz nespremenljivega dela referenčnih stroškov iz priloge I ter
spremenljivega dela referenčnih stroškov, ki veljajo za obravnavano leto.
(5) Obratovalna podpora iz priloge III za električno energijo iz posamezne proizvodne naprave SPTE se določi v pogodbi za zagotavljanje podpor na podlagi podatkov iz odločbe
o dodelitvi podpore.
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(2) Podpore se zagotavljajo deset (10) let oziroma pri
pretežno novih proizvodnih napravah tudi krajši čas, ki pomeni
razliko med desetimi (10) leti in dejansko starostjo proizvodne
naprave SPTE. Trajanje zagotavljanja podpore se določi v
odločbi o dodelitvi podpore.
(3) Za določitev starosti proizvodne naprave SPTE se
kot začetek redne proizvodnje električne energije v proizvodni
napravi šteje datum izdaje uporabnega dovoljenja za obratovanje proizvodne naprave SPTE, oziroma če gre za proizvodno
napravo SPTE, za katero se ne izda uporabno dovoljenje,
datum opravljenega priklopa na elektroenergetsko omrežje sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Za proizvodne
naprave SPTE, ki so obratovale že pred izdajo uporabnega
dovoljenja, rok začetka redne proizvodnje za ugotovitev starosti
proizvodne naprave določi Agencija za energijo.
(4) Podpore so vezane na količino proizvedene električne
energije in se podeljujejo le za neto proizvedeno električno
energijo, ki jo je proizvodna naprava SPTE predala centru za
podpore oziroma samostojno prodala na trgu ali jo porabila kot
lastni odjem.
(5) Prosilcu, ki želi pridobiti eno od podpor po tej uredbi,
njegov tržni delež proizvodnje električne energije v Republiki
Sloveniji pa je večji od 25% in njegov Herfindhal‑Hirschmanov
indeks (HH‑indeks) koncentracije na trgu večji od 2000 oziroma
bi z električno energijo iz proizvodnih naprav SPTE, za katere
prosi za podpore, to postal, lahko Agencija za energijo izda
odločbo o dodelitvi podpore le, če se s prejeto podporo ne
povečujeta njegov tržni delež in koncentracija na trgu.
(6) Pri izdaji odločbe Agencija za energijo poleg tržnega
deleža in HH‑indeksa upošteva tudi obseg električne energije,
za katero se zagotavlja podpora, vrsto energetske tehnologije,
vpliv zagotavljanja podpor na ceno električne energije na trgu
ter negativne vplive zagotavljanja podpor v odnosu do drugih
udeležencev na trgu z električno energijo.
(7) Pogoj iz šestega odstavka tega člena se ne uporablja
za prosilce, ki želijo pridobiti podpore za električno energijo iz
mikro in malih proizvodnih naprav SPTE oziroma iz proizvodnih
naprav SPTE, ki temeljijo na energetskih tehnologijah iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.
12. člen
(trajnostna in druga merila za določitev podpor proizvodnim
napravam SPTE na lesno biomaso)
(1) Za električno energijo, proizvedeno iz lesne biomase,
ki ima certifikat FSC (Forest Stewardship Council) ali PEFC
(Programme for the Endorsment of Forest Certification) o trajnostni pridelavi biomase oziroma druge ustrezne certifikate o
trajnostni pridelavi, se uporabljajo za 10% višji spremenljivi
referenčni stroški.
(2) Spremenljivi del referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz lesne biomase je odvisen od klasifikacije
uporabljene lesne biomase iz priloge V, ki je sestavni del te
uredbe.
(3) Vrste lesne biomase, ki jih bo proizvodna naprava
SPTE uporabljala, je treba navesti v vlogi za pridobitev odločbe
o dodelitvi podpore. Strukturo oziroma količine posameznih vrst
lesne biomase iz odločbe proizvajalci električne energije navedejo v dodatku k pogodbam o zagotavljanju podpor, s katerim
se določi načrtovana količina električne energije, za katero bo
prejeta podpora.
(4) Proizvajalci električne energije, ki so prejeli višjo podporo na podlagi prvega odstavka tega člena, morajo hraniti
certifikate iz tega člena vsaj tri (3) leta od izplačila podpore.

11. člen

13. člen

(upravičenost do podpor)

(usklajevanje podpor z drugimi vrstami pomoči proizvodnim
napravam SPTE)

(1) Do pridobitve podpor so upravičene nove in pretežno
nove proizvodne naprave SPTE, ki imajo veljavno deklaracijo
za proizvodno napravo in izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 14. člena te uredbe.

(1) Če je proizvodna naprava SPTE prejela ali bo prejela
kakršno koli pomoč, ki bi se lahko štela za subvencijo, mora
prosilec to navesti v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi pod-
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pore. Prosilec mora vlogi priložiti kopije dokumentov o prejemu
subvencije, iz katerih so razvidni višina in drugi pogoji v zvezi
s subvencijo.
(2) Če po sklenitvi pogodbe o zagotavljanju podpor proizvodna naprava prejme kakršno koli pomoč, ki se lahko šteje za
subvencijo, mora imetnik odločbe to nemudoma sporočiti Agenciji za energijo in predložiti dokumente iz prejšnjega odstavka.
(3) Nespremenljivi del referenčnih stroškov, ki je podlaga
za določanje višine podpore, se v odločbi o dodelitvi podpore zaradi prejetih subvencij zmanjša za naslednji znesek
(EUR/MWh):
– za enote z do 4000 obratovalnih ur letno:
(znesek prejete pomoči [EUR] x A/(nazivna električna moč
[MW] x 3500 h);
– za enote z več kot 4000 obratovalnih ur letno:
(znesek prejete pomoči [EUR] x A)/(nazivna električna
moč [MW] x 5500 h).
(4) Uporabljeni koeficient A pomeni anuitetni faktor pri
10‑letni ekonomski dobi naložbe in splošni diskontni stopnji
objavljeni v proračunskem memorandumu Republike Slovenije.
Če je splošna diskontna stopnja višja od uporabljene diskontne
stopnje v izračunu referenčnih stroškov, se uporabi diskontna
stopnja iz izračuna referenčnih stroškov.
14. člen
(vloga za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore)
(1) Lastnik ali s soglasjem lastnika upravljavec proizvodne
naprave SPTE vloži vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi
podpore električni energiji, proizvedeni v proizvodni napravi
SPTE, na Agencijo za energijo.
(2) Agencija za energijo odloči o dodelitvi podpore z odločbo v upravnem postopku.
(3) Vlagatelj je upravičen do podpore, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je vloga popolna,
– da ima proizvodna naprava SPTE veljavno deklaracijo
za proizvodno napravo SPTE in je kot taka uvrščena v register
deklaracij,
– da gre za novo ali pretežno novo proizvodno napravo
SPTE,
– da je prosilec v vlogi navedel, da ni prejel subvencij,
oziroma če jih je, da je vlogi priložil kopije dokumentov s podatki
o subvenciji,
– da je iz vloge razvidno, da je vlagatelj na proizvodni
napravi SPTE vgradil merilne in registrirne naprave, ki jih predpisuje uredba o pogojih za merilne in registrirne naprave, ki jih
morajo imeti proizvodne naprave, ki prejemajo potrdila o izvoru,
ter meritvah, ki jih morajo izvajati te naprave za merjenje neto
proizvedene električne energije,
– da je prosilec v vlogi navedel vrsto podpore.
(4) Če imetnik odločbe o dodelitvi podpore za proizvodno
napravo SPTE v predpisanem roku pred potekom veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo deklaracije ne obnovi,
odločba o dodelitvi podpore preneha veljati z dnem poteka
veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo. Če po prenehanju veljavnosti deklaracije proizvodna naprava pridobi novo
deklaracijo, mora upravičenec do podpore vložiti novo vlogo za
pridobitev odločbe o dodelitvi podpore.
(5) Za proizvodne naprave SPTE, ki temeljijo na energetskih tehnologijah iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe,
mora prosilec v vlogi navesti tudi podatke o višini vlaganja v
proizvodno napravo SPTE ter druge predpisane tehnične in
obratovalne podatke, na podlagi katerih bo Agencija za energijo
določila razred referenčnih stroškov, ki se bodo uporabljali za
določitev zagotovljene cene ali obratovalne podpore v pogodbah o zagotavljanju podpore.
(6) Za mikro proizvodne naprave SPTE iz prejšnjega odstavka zadoščajo kopije pogodb in računov v zvezi z gradnjo
proizvodne naprave. Če je Agencija za energijo v dvomu, lahko
zahteva, da jih potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev
in opreme.
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(7) Za male proizvodne naprave SPTE iz petega odstavka
tega člena mora podatke o višini vlaganja v proizvodno napravo
potrditi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme.
(8) Za druge velikostne razrede proizvodnih naprav SPTE
se morajo predložiti podatki o višini vlaganja v proizvodno napravo, ki jih potrdi pooblaščeni revizor.
(9) Obrazec vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore je določen v prilogi IV, ki je sestavni del te uredbe.
15. člen
(obnovljene proizvodne naprave SPTE)
(1) Kot nove ali pretežno nove proizvodne naprave SPTE
se v postopku pridobitve odločbe o dodelitvi podpore obravnavajo tudi obnovljene oziroma rekonstruirane proizvodne naprave SPTE, če so jim z rekonstrukcijami obnovili ali zamenjali
vsaj enega od osnovnih sklopov proizvodnih naprav in je bilo v
obnovo vloženih vsaj 50% vrednosti nove proizvodne naprave
ter je z obnovo ali rekonstrukcijo doseženo povečanje nazivne
moči električne proizvodne naprave SPTE za najmanj 10% ali
se je izboljšal električni izkoristek soproizvodnje najmanj za
eno odstotno točko.
(2) Med rekonstruirane osnovne sklope proizvodnih naprav SPTE iz prvega odstavka spadajo kotli in kurilne naprave
ter pogonski stroji in elektroenergetske naprave oziroma drugi
sklopi, namenjeni za pretvarjanje vhodne energije v električno
energijo in toploto.
(3) Vrednost nove proizvodne naprave SPTE se določi
na podlagi investicijskih stroškov iz metodologije iz 23. člena
te uredbe glede na vrsto in velikostni razred, v katerega je proizvodna naprava SPTE iz prvega odstavka tega člena uvrščena.
Če gre za proizvodne naprave SPTE iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe, je treba vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi
podpore priložiti strokovno oceno investicijske vrednosti nove
naprave, ki jo potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev
in opreme.
(4) Povečanje nazivne električne moči ali izboljšanje
električnega izkoristka proizvodne naprave SPTE iz prvega
odstavka tega člena se dokazuje z uporabnim dovoljenjem
obnovljene ali rekonstruirane proizvodne naprave SPTE. Za
proizvodne naprave SPTE, za katere ni potrebno uporabno dovoljenje, se navedeni podatki dokazujejo s podatki o
opravljenem priklopu na elektroenergetsko omrežje. Če na
podlagi teh podatkov ni mogoče ugotoviti povečanja nazivne
električne moči ali izboljšanja električnega izkoristka, je to
treba dokazati s prevzemnimi meritvami, ki jih opravi pooblaščena institucija.
(5) Za dokazovanje vlaganja v obnovo mikro proizvodne
naprave SPTE zadoščajo kopije pogodb in računov, iz katerih
so razvidna dela in višina vložka. Če je Agencija za energijo v
dvomu, lahko zahteva, da prosilec na svoje stroške predloži
mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme.
(6) Za dokazovanje vlaganja v obnovo male proizvodne
naprave SPTE je treba priložiti podatke, ki jih potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme.
(7) Za druge velikosti proizvodnih naprav SPTE je treba
priložiti podatke o investicijskih vlaganjih v obnovo oziroma
rekonstrukcijo, ki jih potrdi pooblaščeni revizor.
(8) V odločbi o dodelitvi podpore za proizvodno napravo
SPTE iz prvega odstavka tega člena se pri določitvi trajanja
prejemanja podpore uporabljajo določbe devetega odstavka
8. člena te uredbe.
16. člen
(odločba o dodelitvi podpore)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 14. člena te uredbe, izda
Agencija za energijo odločbo o dodelitvi podpore.
(2) V odločbi o dodelitvi podpore se na podlagi vloge
določijo:
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– vrsta podpore;
– elementi, na podlagi katerih se bo v pogodbah o zagotavljanju podpore določala cena za zagotovljeni odkup oziroma
višina obratovalne podpore:
– velikostni razred referenčnih stroškov, vključno z dodatki
iz prve točke priloge I,
– skupina obratovalnih ur,
– vrsta energenta, vključno z vrstami lesne biomase, ter
upravičenost do dodatkov;
– način spreminjanja zagotavljanja podpore;
– merilno mesto ali mesta za neto proizvedeno električno
energijo, ki bodo namenjena za obračun prevzete električne
energije ali električne energije, ki je upravičena do obratovalne
podpore;
– trajanje zagotavljanja podpore.
(3) Na podlagi podatkov iz odločbe center za podpore določi ceno za zagotovljeni odkup oziroma obratovalno podporo
v pogodbah o zagotavljanju podpore.
(4) V odločbi o dodelitvi podpore mora biti naveden tudi
pogoj, da odločba o dodelitvi podpore preneha veljati, če imetniku odločbe preneha veljati deklaracija za proizvodno napravo.
(5) Kopijo dokončne odločbe o dodelitvi podpore pošlje
Agencija za energijo centru za podpore. Najpozneje v 15 dneh
od datuma dokončnosti odločbe na podlagi podatkov iz odločbe
imetnik odločbe in center za podpore skleneta pogodbo o zagotavljanju podpore. Če prejemnik podpore želi spremeniti način
zagotavljanja podpore, mora z novo vlogo zaprositi za izdajo
nove odločbe pod pogojem, da ima upravičenec možnost izbire
načina prejemanja podpore.
(6) Prejemnik podpore lahko zahteva spremembo odločbe
v delu, ki določa način prejemanja podpor, najprej po dveh (2)
letih, nadaljnje spremembe pa vsaka tri (3) leta prejemanja podpore. Pri spremembi načina podpore mora prejemnik podpore
ravnati v skladu s pravili za delovanje centra za podpore.
(7) Zoper odločbo Agencije za energijo o dodelitvi podpore je mogoča pritožba na ministrstvo, pristojno za energijo.
17. člen
(veljavnost odločbe o dodelitvi podpore)
(1) Agencija za energijo po uradni dolžnosti ves čas prejemanja podpore preverja, ali prejemnik podpore izpolnjuje vse
pogoje za pridobitev podpore.
(2) Agencija za energijo po uradni dolžnosti ali na predlog
centra za podpore spremeni ali razveljavi odločbo o dodelitvi
podpore v naslednjih primerih:
– če ugotovi, da prejemnik podpore ne izpolnjuje več
pogojev za pridobitev podpore v skladu s to uredbo,
– če pogodba o zagotavljanju podpore preneha veljati z
dnem prenehanja veljavnosti pogodbe,
– če tako določa zakon.
(3) Če sprememba zakonodaje Evropske unije ali akti
Evropske komisije povzročijo spremembo te uredbe tako, da
to vpliva na že izdano odločbo, Agencija za energijo spremeni
oziroma razveljavi odločbo o dodelitvi podpore in izda novo
odločbo o dodelitvi podpore.
(4) Če prejemnik podpore s svojim namernim ravnanjem,
da bi si pridobil finančna sredstva, do katerih ni upravičen, povzroči razdrtje pogodbe o zagotavljanju podpore, se razveljavi
tudi odločba o dodelitvi podpore. Tak upravičenec do podpore
ne more več pridobiti podpore v skladu s to uredbo.
18. člen
(pogodba o zagotavljanju podpore)
(1) Pogodba o zagotavljanju podpore temelji na podatkih
iz odločbe o dodelitvi podpore. Ob neskladnosti med odločbo
o dodelitvi podpore in pogodbo o zagotavljanju podpore velja
odločba.
(2) Pogodba o zagotavljanju podpore se razdre, če Agencija za energijo proizvodni napravi SPTE odvzame deklaracijo
za proizvodno napravo ali razveljavi odločbo o dodelitvi podpore. Agencija za energijo mora o razlogu za razdrtje pogodbe
nemudoma obvestiti center za podpore.
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(3) Če na podlagi napovedi Agencije za energijo o referenčnih tržnih cenah energije nastopijo razlogi za spremembo
spremenljivega dela cen v pogodbah o zagotovljenem odkupu oziroma obratovalnih podpor v pogodbah o zagotavljanju
obratovalne podpore, center za podpore pozove prejemnika
podpore k sklenitvi dodatka k pogodbi o zagotavljanju podpore
zaradi uskladitve spremenljivega dela cene ali obratovalne
podpore najpozneje v enem mesecu. Če prejemnik podpore
v enem mesecu ne sklene dodatka, ga center za podpore še
enkrat pisno pozove. Če prejemnik podpore kljub ponovnemu
pisnemu pozivu v petih (5) delovnih dneh ne sklene dodatka,
se pogodba o zagotavljanju podpor takoj razdre.
(4) O prenehanju veljavnosti pogodbe o zagotavljanju
podpor center za podpore nemudoma obvesti Agencijo za
energijo.
(5) Upravičenec do podpore, ki po razdrtju pogodbe zaradi
razlogov iz tretjega odstavka tega člena želi še naprej prejemati
eno od podpor, mora z vlogo zahtevati izdajo nove odločbe o
dodelitvi podpore. Do pridobitve nove odločbe ni upravičen do
prejemanja kakršnih koli podpor po tej uredbi.
(6) Prejemnik podpore, ki se zagotavlja s pogodbo o
zagotovljenem odkup, mora vso neto proizvedeno električno
energijo prodati izključno centru za podpore.
(7) V pogodbi o zagotavljanju podpore mora biti določeno,
da mora center za podpore odkupiti oziroma zagotoviti obratovalno podporo le za količino električne energije, ki je bila na
začetku leta načrtovana in določena z dodatkom k pogodbi.
Dovoljena odstopanja pri načrtovanju se določijo s pravili za
delovanje centra za podpore.
(8) V pogodbah o zagotavljanju podpore mora biti določeno, da lahko center za podpore za električno energijo s
potrdili o izvoru, ki presega načrtovano količino iz prejšnjega
odstavka, zagotovi obratovalno podporo le, če ima zadostna
finančna sredstva.
(9) Če center za podpore nima zadostnih finančnih sredstev za zagotavljanje podpore presežnim količinam električne
energije s potrdili o izvoru iz zagotovljenega odkupa, lahko za
to električno energijo plača le tržno ceno, po kateri prodaja vso
električno energijo iz svoje bilančne skupine na organiziranem
trgu z električno energijo.
(10) Pogodba o zagotavljanju podpore mora vsebovati
določbo, da center za podpore in prejemnik podpore skleneta
dodatek k pogodbi na podlagi nove odločbe o dodelitvi podpore, ki se izda zaradi sprememb zakonodaje Evropske unije ali
aktov Evropske komisije.
(11) Pogodbe o zagotavljanju podpore se določijo s pravili
za delovanje centra za podpore.
19. člen
(potrdila o izvoru in zagotavljanje podpor)
(1) Podpore po tej uredbi se lahko zagotavljajo le za neto
proizvedeno električno energijo, za katero so bila izdana potrdila o izvoru (v nadaljnjem besedilu: PoI). Proizvodne naprave
SPTE, ki prejemajo podpore, morajo imeti vgrajene merilne in
registrirne naprave za merjenje in registriranje neto proizvedene električne energije.
(2) Proizvodne naprave SPTE, ki za proizvedeno električno energijo prejemajo podporo po tej uredbi, prejemajo PoI za
enoletna obdobje poročanja.
(3) Pri zagotavljanju podpor se za proizvodne naprave SPTE
uporabljajo tudi enomesečna začasna obdobja poročanja.
(4) Prejemnik PoI za začasno obdobje poročanja ne prejme
PoI, temveč le obvestilo izdajatelja PoI o akontativni količini potrdil
o izvoru, ki mu na podlagi sporočenih podatkov pripada. Vsota
vseh mesečnih akontativnih količin v enem letu ne sme preseči
količine PoI, ki prejemniku pripada za obdobje poročanja.
20. člen
(prenos potrdil o izvoru na center za podpore)
S sklenitvijo pogodbe o zagotavljanju podpore električni
energiji iz proizvodne naprave SPTE prejemnik podpore poo-
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blasti izdajatelja PoI, da vsa prejemnikova PoI, ki jih ta prejme
za bruto proizvedeno električno energijo, prenese na center
za podpore.
21. člen
(način prejemanja podpor)
(1) Prejemnik podpore za vsako obdobje začasnega poročanja na način, določen z akti izdajatelja PoI, pošlje izdajatelju
PoI podatke o meritvah z vseh merilnih mest, določenih v deklaraciji za proizvodno napravo, ki so podlaga za izdajo PoI, in
podatke o meritvah neto proizvedene električne energije z merilnih mest, določenih v odločbi o dodelitvi podpore. Izdajatelj
PoI v rokih, določenih z akti izdajatelja PoI, sporoči prejemniku
podpore in centru za podpore podatke o akontativni količini električne energije, ki je upravičena do PoI, ter akontativni količini
električne energije, ki je upravičena do podpore.
(2) Prejemnik podpore ob koncu obdobja poročanja v
rokih, določenih z akti izdajatelja PoI, pošlje izdajatelju PoI podatke o meritvah z vseh merilnih mest, določenih v deklaraciji
za proizvodno napravo, ki so podlaga za izdajo PoI, in podatke
z merilnih mest, določenih v odločbi o dodelitvi podpore, ki
so podlaga za prejemanje podpore. Izdajatelj PoI v rokih,
določenih z akti izdajatelja, izda količino PoI za proizvedeno
električno energijo, do katere je proizvodna naprava SPTE v
obdobju poročanja upravičena, ter določi količino neto proizvedene električne energije, ki je v obdobju poročanja upravičena
do podpore. Te podatke takoj sporoči prejemniku podpore in
centru za podpore ter hkrati prenese izdana PoI na center za
podpore.
(3) Količina električne energije, ki je upravičena do podpore na podlagi akontativnih PoI, ne sme preseči količino neto
proizvedene električne energije, za katero se izda PoI ob koncu
obdobja poročanja.
(4) Obdobje poročanja za PoI je enako končnemu obračunskemu obdobju za podpore, začasno obdobje poročanja
pa se šteje kot začasni obračun v pogodbah o zagotavljanju
podpore.
(5) Prejemnik podpore, ki se izvaja kot zagotovljeni odkup
električne energije, izda račun za neto proizvedeno električno
energijo, ki je dobavljena centru za podpore na podlagi začasnih obračunov in akontativnih količin PoI iz prvega odstavka
tega člena, ter končni obračun neto proizvedene električne
energije, ki ustreza količini bruto proizvedene električne energije, za katero se izdajo pripadajoči PoI iz obdobja poročanja,
oziroma je sorazmeren z njo.
(6) Prejemnik podpore, ki se izvaja kot zagotavljanje
obratovalne podpore, izda račun za obratovalno podporo za
neto proizvedeno električno energijo na podlagi začasnih obračunov in končni obračun na enak način, kot je to določeno v
prejšnjem odstavku.
(7) Če je prejemnik podpore na podlagi akontativnih PoI
in začasnih obračunov prejel več sredstev, kot mu pripadajo,
mora presežek poravnati s končnim obračunom oziroma ga
mora v največ tridesetih (30) dneh skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti centru za podpore.
(8) Če je prejemnik podpore center za podpore in Agencijo za energijo s sporočanjem napačnih ali pomanjkljivih podatkov neposredno ali posredno privedel v zmoto ter pri tem prejel
finančna sredstva, do katerih ni upravičen, jih mora skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi nemudoma vrniti centru za
podpore. V tem primeru se pogodba o zagotavljanju podpore
takoj razdre.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija za energijo
razveljavi odločbo o dodelitvi podpore.
(10) Način prejemanja podpor in izdajanja računov je podrobneje opredeljen s pravili za delovanje centra za podpore.
(11) Sistemski operater elektroenergetskega omrežja, na
katero je priključena proizvodna naprava SPTE, ki prejema
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podpore, mora na način in v rokih, ki jih določita izdajatelj PoI in
center za podpore, poslati izdajatelju PoI in centru za podpore
podatke o meritvah, ki jih opravlja sistemski operater.
(12) Prejemnik podpor mora hraniti vse registracije meritev, na podlagi katerih je prejemal podpore, najmanj tri (3)
leta.
22. člen
(dostop do elektroenergetskega omrežja, bilančna skupina
in obratovanje)
(1) Prejemnik podpore mora spoštovati pravila za delovanje centra za podpore in ga redno obveščati o morebitnih
spremembah pri proizvodnji električne energije, zlasti ob nenačrtovanih izpadih in načrtovanih ustavitvah.
(2) Prejemnik podpore mora o kakršni koli spremembi na
merilnih mestih, določenih v deklaraciji za proizvodno napravo
in odločbi o dodelitvi podpore, takoj obvestiti izdajatelja PoI in
center za podpore.
(3) Prejemnik podpore mora sam storiti vse potrebno za
veljavno priključitev proizvodne naprave SPTE na elektroenergetsko omrežje in za zagotovitev dostopa do njega.
(4) Center za podpore je za prejemnika podpore, ki je
uvrščen v bilančno skupino centra za podporo, odgovoren za
izravnavo razlik med napovedano in realizirano neto proizvodnjo električne energije.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(metodologija za določanje referenčnih stroškov)
Metodologijo, ki je podlaga za določanje referenčnih stroškov, in referenčne stroške za posamezne reprezentativne
skupine proizvodnih naprav SPTE objavi ministrstvo, pristojno
za energijo, na svojih spletnih straneh najpozneje v osmih (8)
dneh od dneva uveljavitve te uredbe.
24. člen
(začasna omejitev prejemanja podpor za nekatere proizvodne
naprave SPTE)
Proizvodne naprave SPTE – toplarne za daljinsko ogrevanje, pri katerih nazivna električna moč presega 10 MW, in
industrijske toplarne, pri katerih nazivna električna moč presega 1 MW, do 12. julija 2009 niso upravičene do prejemanja
podpor po tej uredbi.
25. člen
(izdajanje začasnih odločb o dodelitvi podpor
do 12. julija 2009)
(1) Do 12. julija 2009 izdaja Agencija za energijo novim
in pretežno novim proizvodnim napravam SPTE, če pretežno
nove naprave niso zajete z določbami 42. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 70/08), v skladu s to uredbo začasne odločbe o dodelitvi
podpore z veljavnostjo do 12. julija 2009.
(2) Novim proizvodnim napravam SPTE, ki so začele
obratovati po 12. juliju 2008 in do uveljavitve te uredbe niso
pridobile statusa kvalificiranega proizvajalca, začne teči 10-letni
čas trajanja podpore z dnem izdaje začasne odločbe o dodelitvi
podpore.
(3) Cene za zagotovljeni odkup in obratovalne podpore
v začasnih odločbah o dodelitvi podpore ne smejo presegati
enotnih letnih cen za zagotovljeni odkup električne energije
in enotnih letnih premij za toplarne za daljinsko ogrevanje in
industrijske toplarne, določenih s Sklepom o cenah in premijah
za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 65/08, 98/08 in 105/08).
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(4) Po datumu iz prvega odstavka tega člena izdaja
Agencija za energijo odločbe o dodelitvi podpore skladno s
to uredbo. Imetnikom začasnih odločb Agencija za energijo
razveljavi začasne odločbe in jim izda nove odločbe na podlagi
te uredbe.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o pravilih
za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 25/02),
razen določb 9. do 14. člena, ki se uporabljajo za določanje
cen za zagotovljeni odkup in določanje obratovalnih podpor v
odločbah o dodelitvi podpore do 12. julija 2009.
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije razen določb 9., 10., 12., 13., 15. ter
druge in tretje alinee drugega odstavka 16. člena, ki se začnejo
uporabljati 12. julija 2009.
Št. 00713-20/2009/6
Ljubljana, dne 7. maja 2009
EVA 2008-2111-0140
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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PRILOGA I
Referenčni stroški pri proizvodnji električne energije v proizvodnih napravah s soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom
1 Referenčni stroški proizvodnih naprav SPTE na lesno biomaso
Za uporabo lesne biomase, ki ima certifikate o trajnostni pridelavi biomase iz prvega odstavka
12. člena te uredbe, se spremenljivi del referenčnih stroškov iz točk 1.1 in 1.2 te priloge zviša za
10%.
Za uporabo stranskih proizvodov in ostankov iz lesnopredelovalne industrije, točka 1.2 priloge V
te uredbe, se spremenljivi del referenčnih stroškov iz točk 1.1 in 1.2 te priloge zniža za 10%.
Za uporabo odsluženega lesa, točka 1.3 priloge V te uredbe, se spremenljivi del referenčnih
stroškov iz točk 1.1 in 1.2 te priloge zniža za 35%.
1.1

Proizvodne naprave SPTE na lesno biomaso – obratovanje do 4000 ur na leto
Leto 2009

Velikostni razred proizvodne
naprave SPTE
mikro (< 50 kW)4
male (< 1 MW)1
srednje – nižje
(od 1 MW do vključno 5 MW)2
srednje – višje
(od 5 MW do vključno 25 MW)2
velike – nižje
(nad 25 MW do vključno 50 MW)2
velike – višje
(nad 50 MW do 200 MW)4
1

Nespremenljivi
del referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov3
[EUR/MWh]

Skupni
referenčni
stroški
[EUR/MWh]

293,27

33,43

326,70

221,27

31,46

252,73

159,27

27,73

187,01

127,05

28,65

155,71

Referenčna tehnologija: biomasni kotel z rešetko in parni motor.
Referenčna tehnologija: biomasni kotel z rešetko in parna turbina.
3
Stanje spremenljivih referenčnih stroškov za leto 2009.
4
Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.
2

Priloge
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Proizvodne naprave SPTE na lesno biomaso – obratovanje več kot 4000 ur na leto
Leto 2009

Velikostni razred proizvodne
naprave SPTE
mikro (< 50 kW)4
male (< 1 MW)1
srednje – nižje
(od 1 MW do vključno 5 MW)
srednje – višje
(od 5 MW do vključno 25 MW)2
velike – nižje
(nad 25 MW do vključno 50 MW)2
velike – višje4
(nad 50 MW do 200 MW)
1

Nespremenljivi
del referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi
del referenčnih
stroškov3
[EUR/MWh]

Skupni
referenčni
stroški
[EUR/MWh]

186,62

33,43

220,05

140,81

31,46

172,27

101,36

27,73

129,09

80,85

28,65

109,51

Referenčna tehnologija: biomasni kotel z rešetko in parni motor.
Referenčna tehnologija: biomasni kotel z rešetko in parna turbina.
3
Stanje spremenljivih referenčnih stroškov za leto 2009.
4
Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.
2
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Referenčni stroški proizvodnih naprav SPTE na fosilno gorivo

2.1 Proizvodne naprave SPTE na fosilno gorivo – obratovanje do 4000 ur na leto1
Leto 2009
Velikostni razred proizvodne
naprave SPTE
mikro (< 50 kW)2
male (< 1 MW)2
srednje – nižje
(od 1 MW do vključno 5 MW)2
srednje – višje
(od 5 MW do vključno 25 MW)3
velike – nižje
(nad 25 MW do vključno 50 MW)4
velike – višje
(nad 50 MW do 200 MW)4

Nespremenljivi
del referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov5
[EUR/MWh]

Skupni
referenčni
stroški
[EUR/MWh]

174,07

59,64

233,71

92,94

59,39

152,33

73,10

44,69

117,79

64,00

49,86

113,86

72,50

44,90

117,40

66,20

40,94

107,13

1

Referenčno gorivo: zemeljski plin.
Referenčna tehnologija: plinski motor z rekuperacijo odpadne toplote.
3
Referenčna tehnologija: plinska turbina z rekuperacijo odpadne toplote.
4
Referenčna tehnologija: plinska turbina, kombinirani cikel z rekuperacijo odpadne toplote.
5
Stanje spremenljivih referenčnih stroškov za leto 2009.
2

2.2 Proizvodne naprave SPTE na fosilno gorivo1 – obratovanje več kot 4000 ur na leto
Leto 2009
Velikostni razred proizvodne
naprave SPTE
mikro (< 50 kW)2
male (< 1 MW)2
srednje – nižje
(od 1 MW do vključno 5 MW)2
srednje – višje
(od 5 MW do vključno 25 MW)3
velike – nižje
(nad 25 MW do vključno 50 MW)4
velike – višje
(nad 50 MW do 200 MW)4
1

Nespremenljivi
del referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
Skupni
referenčnih
referenčni
stroškov5
stroški
[EUR/MWh]
[EUR/MWh]

116,23

59,64

175,86

62,41

59,39

121,81

49,43

44,69

94,11

43,27

49,86

93,13

47,59

44,90

92,49

43,22

40,94

84,15

Referenčno gorivo: zemeljski plin.
Referenčna tehnologija: plinski motor z rekuperacijo odpadne toplote.
3
Referenčna tehnologija: plinska turbina z rekuperacijo odpadne toplote.
4
Referenčna tehnologija: plinska turbina, kombinirani cikel z rekuperacijo odpadne toplote.
5
Stanje spremenljivih referenčnih stroškov za leto 2009.
2
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Usklajevanje spremenljivega dela referenčnih stroškov

Spremenljivi del referenčnih stroškov proizvodnih naprav SPTE na lesno biomaso in fosilno
gorivo se letno ali tudi pogosteje usklajuje na podlagi napovedi Agencije za energijo o
referenčnih tržnih cenah energije.
3.1 Proizvodne naprave SPTE na lesno biomaso
Spremenljivi del referenčnih stroškov proizvodnih naprav SPTE na lesno biomaso se uskladi s
spremembami cen lesne biomase iz napovedi Agencije za energijo o referenčnih tržnih cenah
energije na podlagi te enačbe:
SDRS (i) = ILB x SDRS (0)
kjer je:
SDRS (i) spremenljivi del referenčnih stroškov za prihodnje leto v EUR/MWh,
SDRS (0) izhodiščni spremenljivi del referenčnih stroškov (leto 2009) v EUR/MWh,
ILB

indeks cene lesne biomase, ki je na podlagi napovedi o referenčnih tržnih cenah
energije določen kot:
IB = CLB (i) / CLB(0)
kjer je
CLB(i) osnovna odkupna cena biomase iz napovedi Agencije za energijo za
prihodnje leto v EUR/kg,
CLB(0) izhodiščna odkupna cena biomase (leto 2009) v EUR/kg.

3.2 Proizvodne naprave SPTE na fosilno gorivo
Spremenljivi del referenčnih stroškov proizvodnih naprav SPTE na fosilno gorivo se uskladi s
spremembami cen zemeljskega plina iz napovedi Agencije za energijo o referenčnih tržnih cenah
energije na podlagi te enačbe:
SDRS (i) = IZP x SDRS (0) + N (i) – N (0) x IZP
kjer je:
SDRS(i)

spremenljivi del referenčnih stroškov za prihodnje leto v EUR/MWh,

SDRS(0)

izhodiščni spremenljivi del referenčnih stroškov (leto 2009) v EUR/MWh,

IZP

indeks cene zemeljskega plina, ki je na podlagi napovedi o referenčnih tržnih
cenah energije določen kot:
IZP = CZP (i) / CZP (0)
kjer je
CZP(i)

osnovna spremenljiva cena zemeljskega plina na prenosnem
omrežju iz napovedi Agencije za energijo o referenčnih tržnih
cenah za prihodnje leto v EUR/Sm3,

CZP(0) izhodiščna osnovna spremenljiva cena zemeljskega plina na
prenosnem omrežju ob sprejetju uredbe (leto 2009) v EUR/Sm3,
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korekcijski faktor pri določanju SDRS: skladno z objavljeno metodologijo
popravek SDRS zaradi nespremenljivega dela cene zemeljskega plina, ki ni
vezan na tržno ceno (omrežnina, okoljske dajatve idr.), kjer je:
N(i)

vrednost korekcijskega faktorja za prihodnje leto v EUR/MWh,

N(0)
vrednost korekcijskega faktorja ob sprejetju uredbe (leto 2009) v
EUR/MWh, kot prikazuje spodnja preglednica:
velikostni razred
N(0)
4

1
28,01

2
25,68

3
9,33

4
9,40

5
7,68

6
6,40

Usklajevanje skupnih referenčnih stroškov

Skladno s spremembo spremenljivega dela referenčnih stroškov se spremenijo tudi skupni
referenčni stroški:
referenčni stroški (leto i) = nespremenljivi del ref. stroškov (leto 2009) + spremenljivi del ref.
stroškov (leto i)
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PRILOGA II
Določanje cen zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodne naprave s
soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom
Cene zagotovljenega odkupa so enake določenim referenčnim stroškom proizvodnje električne
energije iz priloge I glede na referenčni energent, obratovalne ure in velikostni razred proizvodne
naprave SPTE ter se letno ali pogosteje usklajujejo glede na napoved o referenčnih tržnih cenah
energije. Cene zagotovljenega odkupa so sestavljene iz nespremenljivega in spremenljivega dela
cene:
− nespremenljivi del cene zagotovljenega odkupa je enak nespremenljivemu delu
referenčnih stroškov in se ne spreminja ves čas trajanja pogodbe o zagotovljenem
odkupu;
− spremenljivi del cene zagotovljenega odkupa je enak spremenljivemu delu referenčnih
stroškov, ki se letno ali tudi pogosteje usklajuje po objavi referenčnih cen goriva.
1. Cene zagotovljenega odkupa za proizvodne naprave SPTE na lesno biomaso
Cena
zagotovljenega
odkupa
[EUR/MWh]
nespremenljivi del
spremenljivi del
skupaj cena (2009)
1

Velikostni razred in skupina proizvodne naprave SPTE
Obratovalne ure < 4000 ur
mikro
male
(< 50 kW)
(< 1 MW)
1
293,27
1
33,43
1
326,70

Obratovalne ure > 4000 ur
mikro
male
(< 50 kW)
(< 1 MW)
1
186,62
1
33,43
1
220,05

Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.

2. Cena zagotovljenega odkupa za proizvodne naprave SPTE na fosilno gorivo
Cena
zagotovljenega
odkupa
[EUR/MWh]
nespremenljivi del
spremenljivi del
skupaj cena (2009)

Velikostni razred in skupina proizvodne naprave SPTE
Obratovalne ure < 4000 ur
mikro (< 50 kW) male (< 1 MW)
174,07
92,94
59,64
59,39
233,71
152,33

Obratovalne ure > 4000 ur
mikro (< 50 kW) male (< 1 MW)
116,23
62,41
59,64
59,39
175,86
121,81
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Priloga III
Določanje višine obratovalnih podpor za električno energijo iz proizvodne naprave SPTE
1

Višina obratovalne podpore

Višina obratovalne podpore se določi tako, da se od skupnih referenčnih stroškov iz priloge I
glede na referenčni energent, obratovalne ure in velikostni razred proizvodne naprave SPTE, ki
se letno ali pogosteje usklajujejo glede na napoved o referenčnih tržnih cenah energije, odšteje
cena, ki jo lahko električna energija iz proizvodne naprave SPTE doseže na trgu z električno
energijo.
Višino obratovalne podpore v EUR/MWh določa enačba:
obratovalna podpora (leto i) = (referenčni stroški (leto i)) – (referenčna cena el. energije (leto i)
xB
Referenčna cena električne energije je pričakovana tržna cena električne energije iz napovedi o
referenčnih tržnih cenah energije.
Faktor B izraža značilnosti obratovanja posameznih vrst proizvodnih naprav SPTE ter s tem
kakovost proizvedene električne energije in tržno moč, kar vpliva na doseženo ceno električne
energije iz teh naprav na trgu z električno energijo.
2

Faktor B za proizvodne naprave SPTE

Velikostni razred proizvodne naprave SPTE
mikro (<50 kW)
male (<1 MW)
srednje – nižje (od 1 MW do vključno 5 MW)
srednje – višje (od 5 MW do vključno 25 MW)
velike – nižje (nad 25 MW do vključno 50 MW)
velike – višje (nad 50 MW do 200 MW)

Obratovalne
ure < 4000 ur
0,85
0,88
0,93
0,93
0,96
0,96

Obratovalne
ure > 4000 ur
0,90
0,92
0,94
0,94
0,97
0,97
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Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav SPTE

3.1 Obratovalne podpore za proizvodne naprave SPTE na lesno biomaso
[EUR/MWh] 2009
Velikostni razred proizvodne naprave SPTE
mikro (<50 kW)
male (<1 MW)
srednje – nižje (od 1 MW do vključno 5 MW)
srednje – višje (od 5 MW do vključno 25 MW)
velike – nižje (nad 25 MW do vključno 50 MW)
velike – višje (nad 50 MW do 200 MW)
1

Obratovalne
ure < 4000 ur

Obratovalne
ure > 4000 ur

269,50
192,28
126,56
93,31

160,25
111,17
67,99
46,46

1

1

(1)

(1)

Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.

3.2 Obratovalne podpore za proizvodne naprave SPTE na fosilno gorivo
[EUR/MWh] 2009
Velikostni razred proizvodne naprave SPTE
mikro (< 50kW)
male (<1 MW)
srednje – nižje (od 1 MW do vključno 5 MW)
srednje – višje (od 5 MW do vključno 25 MW)
velike – nižje (nad 25 MW do vključno 50 MW)
velike – višje (nad 50 MW do 200 MW)

Obratovalne
ure < 4000 ur
178,46
95,13
57,34
53,41
55,00
44,73

Obratovalne
ure > 4000 ur
117,36
62,01
33,01
32,03
29,44
21,10
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PRILOGA IV
VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O DODELITVI PODPORE ZA ELEKTRIČNO
ENERGIJO, PROIZVEDENO V PROIZVODNI NAPRAVI SPTE
1.0 Splošni podatki o proizvodni napravi
1.0 Podatki o proizvodni napravi
1.1 Ime proizvodne naprave
1.2 Kraj proizvodne naprave
1.3 Številka deklaracije o proizvodni napravi
1.4 Splošni podatki o vlagatelju
1.5 Ime in priimek ter podatki osebe za stike:*
naslov
tel.: ..........., telefaks: ................, e-naslov
1.6 Davčna številka vlagatelja
* Če vlagatelj ni sam v celoti lastnik proizvodne naprave, je treba priložiti overjeno pooblastilo
vseh solastnikov.
Če je vlagatelj upravljavec proizvodne naprave, je treba priložiti overjeno pooblastilo lastnika
ali vseh lastnikov proizvodne naprave.
2.0 Podatki o obratovanju proizvodne
naprave, pomembni za odločbo
2.1 Proizvedena električna energija (ocena)
2.1.1 Neto letno proizvedena električna
energija v proizvodni napravi (ocena)
2.1.2 Neto letno proizvedena električna
energija v proizvodni napravi s potrdili
o izvoru (letna bruto proizvodnja s
potrdili o izvoru – lastna raba
proizvodne naprave)
2.1.3 Neto letno proizvedena električna
energija v proizvodni napravi s potrdili
o izvoru, porabljena kot lastni odjem
(ocena)
3.0 Vrsta proizvodne naprave s
soproizvodnjo
3.1 Proizvodna naprava SPTE (do 4000 ur)
povprečno število obratovalnih ur
najmanjše število obratovalnih ur*
3.2 Proizvodna naprava SPTE (nad 4000 ur)
povprečno število obratovalnih ur
najmanjše število obratovalnih ur*
čas in trajanje letnega remonta proizvodne
naprave*
* Ni treba izpolniti za mikro in male proizvodne naprave SPTE.
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4.0 Osnovno energetsko gorivo
4.1.1 Lesna biomasa (vrsta lesne biomase iz
priloge V)
4.1.2 Fosilno gorivo (zemeljski plin, UNP,
tekoče gorivo, trdno gorivo)
4.2 Delež osnovnega goriva (delež
osnovnega goriva na letni ravni ne sme
biti manjši od 90%)
5.0 Pregled merilnih in registrirnih naprav za merjenje električne energije, za katero se prejema
podpora
Na enočrtni shemi s pregledom merilnih mest za merjenje energijskih veličin za pridobitev
deklaracije o proizvodni napravi je treba vnesti tudi merilno mesto za merjenje in registriranje
vse neto proizvedene električne energije. Število, mesto vgradnje in vrsta merilnih naprav
morajo biti v skladu z uredbo o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki za proizvedeno
električno energijo prejemajo potrdila o izvoru in podpore.
Podatki za merilne in registrirne naprave

Neto
električna
energija

Ime
Serijska Merilni obseg/enote Leto vgradnje Mesto
Zadnja
proizvajalca številka
vgradnje
kontrola,
in tip
na enočrtni potrditev
shemi

6.0 Podatki o gradnji in začetku obratovanja proizvodne
naprave*
6.1 Datum, številka in kraj izdaje uporabnega dovoljenja
6.2 Datum in številka sklenitve pogodbe o dostopu do
elektroenergetskega omrežja
6.3 Datum sklenitve in številka pogodbe o priključitvi na omrežje
* Izpolni in priloži se samo, če je prišlo do sprememb po izdaji deklaracije in nova deklaracija ni
potrebna.
7.0 Podatki o višini investicijskih vlaganj* in vlaganj v obnovo proizvodne naprave ter o
prejetih subvencijah
* Točka 7.1 se izpolni samo za proizvodne naprave iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.
7.1 Za proizvodne naprave SPTE (točke a do d tretjega odstavka 3. člena uredbe)
Višina investicijskih vlaganj, pripravljena skladno z metodologijo za določanje
referenčnih stroškov:
Leto investicijskih vlaganj:
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in
opreme/pooblaščeni revizor
Ime, podpis, datum
Za mikro proizvodne naprave zadoščajo kopije pogodb in računov v zvezi z gradnjo proizvodne
naprave.
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7.2 Za obnovljene proizvodne naprave SPTE (15. člen uredbe)
Višina vlaganj v obnovo
Leto investicijskih vlaganj
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
strojev in opreme/pooblaščeni revizor
Ime, podpis, datum
Kopija uporabnega dovoljenja oziroma drugih dokumentov z dokazili o povečanju
nazivne električne moči SPTE in električnega izkoristka
Za mikro proizvodne naprave SPTE za dokazilo višine vlaganj zadoščajo kopije pogodb in
računov v zvezi z obnovo proizvodne naprave.
7.3 Podatki o vrsti in višini prejetih subvencij
Vrsta prejetih subvencij
(investicijska finančna
pomoč – povratna ali
nepovratna, obrestne mere
posojil, ugodnejše od
običajnih, drugo)
Datum oziroma trajanje prejemanja
subvencij
Znesek prejetih subvencij
Kopija uradnega dokumenta o prejetih subvencijah

8.0 Vrsta zaprošene podpore
8.1 Podpora kot zagotovljeni odkup
električne energije
8.2 Podpora kot obratovalna podpora

Kraj in datum .............
Podpis odgovorne osebe
vlagatelja ......................

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5247

PRILOGA V
Lesna biomasa, ki se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije, ki prejema
podpore, razdeljena po virih
1.

Les iz gozdov in nasadov

Les iz gozdov in nasadov zajema les iz gozdov, parkov, nasadov hitro rastočih drevesnih in
grmovnih vrst ter drugih nasadov. Lesu v tej kategoriji je mogoče samo zmanjšati velikost,
odstraniti skorjo, ga posušiti ali navlažiti.
2.

Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije

V to kategorijo so uvrščeni lesni stranski proizvodi in ostanki iz industrijske proizvodnje. To
gorivo je lahko kemično neobdelano (npr. ostanki pri odstranjevanju skorje, žaganju,
razžagovanju, oblikovanju ali stiskanju) ali pa gre za ostanke kemično obdelanega lesa, če ne
vsebujejo težkih kovin ali halogeniranih organskih sestavin, ki izvirajo iz uporabe lesnih
zaščitnih sredstev ali premazov.
3.

Odslužen les

Ta kategorija zajema odslužen les, ki je pri uporabniku že zadostil svojemu temeljnemu namenu
in ga ima ta za odpadek. Odslužen les ne sme vsebovati težkih kovin ali halogeniranih organskih
sestavin, ki izvirajo iz uporabe lesnih zaščitnih sredstev ali premazov.
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Uredba o podporah električni energiji,
proizvedeni iz obnovljivih virov energije

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

UREDBO
o podporah električni energiji, proizvedeni
iz obnovljivih virov energije
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa:
– vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav za
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije
(v nadaljnjem besedilu: proizvodne naprave OVE), ki lahko
prejemajo podpore,
– razvrstitev proizvodnih naprav OVE, ki lahko prejemajo
podpore po tej uredbi, v velikostne razrede,
– podrobnejšo opredelitev podpor,
– način določanja referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz OVE,
– način določanja cen za zagotovljeni odkup električne
energije, proizvedene v proizvodnih napravah OVE,
– način določanja višine podpor, ki se izvajajo kot finančna pomoč za tekoče poslovanje proizvodnih naprav OVE,
– pogoje za pridobitev podpore,
– način pridobitve podpore,
– način prejemanja podpor
ter druga vprašanja, povezana s podporami električni energiji,
proizvedeni iz OVE.
(2) Na podlagi te uredbe se lahko dodelijo podpore električni energiji, proizvedeni iz OVE v proizvodnih napravah
OVE, pri katerih nazivna električna moč proizvodne naprave
ne presega 125 MW.
(3) Če se električna energija proizvaja v kombiniranih ali
hibridnih proizvodnih napravah, se lahko električni energiji, proizvedeni iz OVE, dodelijo podpore po tej uredbi, če del nazivne
električne moči, ki odpade na proizvodnjo električne energije iz
OVE, ne presega nazivne električne moči 125 MW.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot v
Energetskem zakonu, poleg tega pa imajo še naslednji pomen:
– bioplin je mešanica ogljikovega dioksida, metana in
drugih plinov v sledeh, ki nastajajo pri nadzorovani anaerobni
razgradnji goriv biološkega izvora iz priloge V;
– biološko razgradljivi odpadki so anaerobno ali aerobno razgradljivi odpadki;
– bruto proizvedena električna energija proizvodne
naprave je proizvodnja električne energije v obdobju poročanja, merjena na sponkah generatorja ali sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo.
Električna energija, porabljena za obratovanje same naprave,
se ne odšteje od bruto proizvedene električne energije;
– enočrtna shema je shema proizvodne naprave, ki
povezuje večfazne povezave z eno črto;
– fosilno gorivo je gorivo, ki je pridobljeno iz rudninskih
zalog, ne glede na to, ali se uporabi v prvotni sestavi ali predelano;
– hibridna proizvodna naprava je proizvodna naprava,
ki uporablja kombinacijo različnih tehnologij za pretvorbo ene
ali več vrst primarne energije v električno energijo;
– kombinirana proizvodna naprava je proizvodna naprava, ki poleg energentov fosilnega izvora uporablja tudi obnovljive vire energije;
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– koristna izraba toplote je toplota, ki bi se, če je ne bi
izkoriščali iz proizvodne naprave OVE za zadovoljitev ekonomsko opravičljivega povpraševanja po ogrevanju, hlajenju ali
tehnologiji, zagotavljala z drugimi viri. Ekonomsko opravičljivo
povpraševanje pa je povpraševanje, ki ne presega potreb po
ogrevanju, hladu ali tehnologiji;
– lastna raba proizvodne naprave je električna energija,
porabljena za obratovanje same proizvodne naprave, za pogon napajalnih črpalk, kompresorjev, mlinov, gorilnikov, čistilne
naprave in drugih podobnih naprav, ki so nujne za delovanje
proizvodne naprave;
– lastni odjem je neto proizvedena električna energija,
ki se skupaj z energijo, dovedeno iz omrežja, porabi na kraju
samem za druge namene kakor za lastno rabo proizvodne
naprave;
– nazivna električna moč naprave s soproizvodnjo
električne energije in koristne toplote je najvišja trajna neto
električna moč naprave v proizvodnji, ko proizvodna naprava
ne izpušča v okolje neizrabljene odpadne toplote (toplota dimnih plinov, sevalne izgube in druge toplotne izgube, povezane
z normalnim delovanjem proizvodne naprave, se ne štejejo kot
neizrabljena odpadna toplota);
– nazivna moč proizvodne naprave je najvišja trajna
neto električna, mehanska oziroma toplotna moč, s katero lahko naprava brez časovnih omejitev normalno obratuje. Nazivno
moč določa proizvajalec naprave ali je določena s prevzemnimi
meritvami naprave po dokončani gradnji. Pri nazivni električni
moči proizvodne naprave se upošteva neto električna moč. Pri
proizvodnih napravah na lesno biomaso se upošteva nazivna
električna moč naprave s soproizvodnjo električne energije in
koristne toplote;
– neto proizvedena električna energija proizvodne
naprave je proizvodnja električne energije v obdobju poročanja, merjena na izstopu iz proizvodne naprave, ne glede na to,
ali gre za lastni odjem ali električno energijo, oddano v javno
omrežje. Pri neto proizvedeni električni energiji se lastna raba
proizvodne naprave odšteje od proizvedene električne energije
na sponkah generatorjev ali sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo;
– nova proizvodna naprava je proizvodna naprava OVE,
ki je začela redno proizvajati električno energijo po 12. 7.
2008;
– obdobje poročanja je obdobje obratovanja proizvodne
naprave OVE, v katerem se ugotavlja proizvedena količina električne energije iz OVE, za katero so prejeta potrdila o izvoru.
Obdobje poročanja za proizvodne naprave OVE, ki prejemajo
podpore po tej uredbi, je eno leto;
– osnovni energent je osnovno gorivo, ki ustreza opredelitvi obnovljivih virov energije in ga proizvodna naprava OVE
uporablja. Drugo gorivo, predvsem fosilnega izvora, se lahko
uporablja le omejeno ob zagonu naprave oziroma za podporo
delovanju. Električna energija, ki ustreza deležu drugega goriva
fosilnega izvora, se ne šteje za energijo, proizvedeno iz OVE;
– prejemnik podpore je imetnik odločbe o dodelitvi podpore, ki na podlagi pogodbe o zagotavljanju podpore prejema
za proizvedeno električno energijo podporo po tej uredbi;
– pretežno nova proizvodna naprava je proizvodna naprava OVE, pri kateri od začetka redne proizvodnje električne
energije do vložitve vloge za upravičenost do podpore ni minilo
več kot 15 let;
– proizvedena električna energija, oddana v javno
omrežje, je neto proizvedena električna energija, ki je oddana
v javno omrežje na ustreznem prevzemno‑predajnem mestu;
– proizvodna naprava je sklop opreme in napeljav, ki
pretvarja druge vrste energije v električno energijo in lahko
samostojno obratuje. Če je proizvodna naprava sestavljena iz
več omenjenih sklopov in če je odjem proizvedene električne
energije skupen za vse sklope, se taki sklopi štejejo za eno proizvodno napravo. O tem, kaj se šteje za proizvodno napravo, ob
nejasnostih, upoštevajoč tehnično dokumentacijo, zaporedje
gradnje in obratovanje proizvodne naprave, odloči Agencija za
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energijo pri izdaji deklaracije za proizvodno napravo ali odločbe
o dodelitvi podpore;
– referenčna tržna cena energije je napoved cene električne energije in drugih energentov na energetskem trgu, ki jo
na podlagi dvanajstega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08) objavlja Agencija za energijo;
– sosežig je kurjenje več vrst goriva v isti proizvodni
napravi istočasno, in sicer goriva fosilnega izvora in lesne
biomase. Po tej uredbi sta dve vrsti proizvodnih naprav s sosežigom, in sicer sosežig, pri katerem delež lesne biomase ne
preseže 5% celotne energije, dovedene z gorivom, ter sosežig
v proizvodnih napravah, pri katerih je delež lesne biomase večji
od 5%. Za prvo vrsto sosežiga se šteje, da proizvodnih naprav,
ki uporabljajo fosilne energente, zaradi sosežiga lesne biomase
ni treba obnoviti in niso potrebna večja dodatna vlaganja;
– substrat so biološko razgradljive snovi za pridobivanje
bioplina v anaerobnem procesu;
– subvencije po tej uredbi so prejete državne pomoči,
kot so opredeljene v 2. členu Zakona o spremljanju državnih
pomoči (ZSDrP) (Uradni list RS, št. 37/04);
– upravičenec do podpore je proizvajalec električne
energije v proizvodni napravi OVE, ki izpolnjuje pogoje za
dodelitev podpore.
3. člen
(energetske tehnologije proizvodnih naprav OVE)
(1) Določbe te uredbe se nanašajo na proizvodne naprave OVE z energetskimi tehnologijami, ki izkoriščajo naslednje
obnovljive vire energije:
a) energetski potencial vodotokov,
b) vetrno energijo, ki se izkorišča v proizvodnih napravah
na kopnem,
c) sončno energijo, ki se izkorišča v proizvodnih napravah
s fotovoltaiko,
d) geotermalno energijo,
e) energijo, pridobljeno iz biomase, opredeljene v točkah
A 1, A 2, in A 3 priloge V, ki je sestavni del te uredbe,
f) energijo, pridobljeno iz bioplina, ki izvira iz biomase,
opredeljene v točkah B 1, B 2, ter biološko razgradljivih odpadkov, opredeljenih v točkah C 1 in C 2 priloge V, ki je sestavni
del te uredbe,
g) energijo, pridobljeno iz odlagališčnega plina,
h) energijo, pridobljeno iz plina, ki izvira iz blata čistilnih
naprav odpadnih voda iz točke C 3 priloge V, ki je sestavni del
te uredbe,
i) energijo, pridobljeno iz biološko razgradljivih odpadkov iz točk C 1, C 2, C 3 in C 4 priloge V, ki je sestavni del te
uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so do podpor lahko
upravičene tudi proizvodne naprave OVE, ki uporabljajo druge
vire, ki ustrezajo opredelitvi obnovljivih virov energije iz Energetskega zakona in niso zajeti s prejšnjim odstavkom te uredbe, pri čemer o dodelitvi podpore odloča Agencija za energijo
na podlagi podatkov iz vloge za vsak primer posebej.
(3) Agencija za energijo v skladu z metodologijo iz
25. člena te uredbe objavi, kateri podatki so potrebni za vlogo
za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za primere, ki se
obravnavajo posebej.
4. člen
(velikostni razredi proizvodnih naprav OVE)
Glede na nazivno električno moč se proizvodne naprave
OVE po tej uredbi delijo na te velikostne razrede:
1. mikro: nazivne električne moči manjše od 50 kW,
2. male: nazivne električne moči manjše od 1 MW,
3. srednje: nazivne električne moči od 1 MW do vključno
10 MW,
4. velike: nazivne električne moči nad 10 MW do vključno
125 MW,
5. proizvodne naprave OVE nazivne električne moči
125 MW in več.
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5. člen
(opredelitev podpor)
(1) Podpore so finančna pomoč proizvodnji električne
energije v proizvodnih napravah OVE, če stroški proizvodnje
te električne energije presegajo ceno, ki jo je za zanjo mogoče
doseči na trgu z električno energijo.
(2) Podpore električni energiji iz proizvodnih naprav OVE
so:
– zagotovljeni odkup električne energije (v nadaljnjem
besedilu: zagotovljeni odkup). Na podlagi te podpore center za
podpore ne glede na ceno električne energije na trgu odkupi
vso prevzeto neto proizvedeno električno energijo, za katero je
proizvodna naprava OVE prejela potrdila o izvoru, po zagotovljenih cenah električne energije, določenih s to uredbo;
– finančna pomoč za tekoče poslovanje (v nadaljnjem
besedilu: obratovalna podpora). Ta podpora se dodeli neto proizvedeni električni energiji, za katero je prejeto potrdilo o izvoru
in ki jo proizvajalci električne energije iz OVE prodajo sami na
trgu ali jo porabijo kot lastni odjem, pod pogojem, da so stroški
proizvodnje te energije višji od cene, ki jo je za to električno
energijo mogoče doseči na trgu z električno energijo.
(3) Na način iz prve alinee prejšnjega odstavka lahko prejemajo podpore proizvodne naprave OVE z nazivno električno
močjo do 5 MW. Za te proizvodne naprave med trajanjem pogodbe o zagotovljenem odkupu center za podpore uredi prijavo
obratovalne napovedi ter izravnavo razlik med napovedano in
realizirano proizvodnjo, vključno z bilančno pripadnostjo.
(4) Proizvodne naprave OVE s sosežigom lesne biomase
niso upravičene do zagotovljenega odkupa po prejšnjem odstavku ne glede na velikostni razred proizvodne naprave.
(5) Proizvodne naprave OVE z nazivno električno močjo
do 5 MW se lahko odločijo, da namesto zagotovljenega odkupa
samostojno prodajajo električno energijo na trgu in prejemajo podporo kot obratovalno podporo po drugi alinei drugega
odstavka tega člena, pri čemer si morajo same urediti prijavo
obratovalne napovedi ter izravnavo razlik med napovedano in
realizirano proizvodnjo, vključno z bilančno pripadnostjo.
(6) Proizvodne naprave OVE z nazivno močjo 5 MW in
več lahko prejemajo podpore le po drugi alinei drugega odstavka tega člena.
(7) Trajanje zagotavljanja podpor je določeno v odločbi o
dodelitvi podpore.
(8) Podpore proizvodni napravi OVE se izplačujejo za
neto proizvedeno električno energijo.
(9) Upravičenci do podpore, ki lahko izbirajo način zagotavljanja podpore, sporočijo svojo odločitev o načinu zagotavljanja podpor v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore,
poslani Agenciji za energijo.
6. člen
(referenčni stroški proizvodnje električne energije iz OVE)
(1) Referenčni stroški proizvodnje električne energije v
proizvodnih napravah OVE so indikativni stroški proizvodnje
električne energije za posamezne reprezentativne skupine in
velikosti proizvodnih naprav OVE, ki temeljijo na objavljenih
strokovnih podatkih o investicijskih in obratovalnih stroških
za posamezne energetske tehnologije in velikosti proizvodnih
naprav OVE, ekonomskih in finančnih parametrih vlaganja in
obratovanja, cenah energentov ter drugih stroških, povezanih s
proizvodnjo električne energije v Republiki Sloveniji in zmanjšanih za vse druge koristi, pridobljene z obratovanjem naprave.
(2) Referenčni stroški se določijo v EUR/MWh neto proizvedene električne energije.
(3) Referenčni stroški se pri proizvodnih napravah OVE,
pri katerih vhodni energent pomeni finančni strošek, izkazujejo
v dveh delih, in sicer kot nespremenljivi del referenčnih stroškov
in kot spremenljivi del referenčnih stroškov. Nespremenljivi del
referenčnih stroškov se ugotavlja vsakih 5 let oziroma tudi prej,
če se bistveno spremenijo investicijski stroški in drugi parametri
vlaganja, ki so bili podlaga za določitev nespremenljivega dela
referenčnih stroškov.
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(4) Spremenljivi del referenčnih stroškov se ugotavlja
enkrat letno oziroma tudi pogosteje na podlagi napovedi o
referenčnih tržnih cenah energije.
(5) Referenčni stroški so podlaga za določanje cen v pogodbah za zagotovljeni odkup in za višino obratovalnih podpor
v pogodbah o zagotavljanju podpor. Referenčne stroške za
obdobje od 2009 do 2013 z upoštevanjem višine spremenljivih
stroškov za leto 2009 prikazuje priloga I, ki je sestavni del te
uredbe.
(6) Za določanje cene za zagotovljeni odkup oziroma
višine obratovalne podpore v pogodbi se ves čas trajanja
pogodbe o zagotavljanju podpor uporablja nespremenljivi del
referenčnih stroškov, ki je veljal, ko je proizvodna naprava OVE
prejela prvo odločbo o dodelitvi podpore in je sklenila pogodbo
o zagotavljanju podpor.
(7) Če se med gradnjo proizvodne naprave OVE s spremembo uredbe določijo nove vrednosti nespremenljivega dela
referenčnih stroškov iz priloge I, se v odločbi o dodelitvi podpore določi za proizvodno napravo OVE nespremenljivi del
referenčnih stroškov, ki je veljal, ko je proizvodna naprava OVE
prejela gradbeno dovoljenje, če je to zanjo ugodnejše. Med
prejetim gradbenim dovoljenjem in odločbo o dodelitvi podpore
pa ne sme preteči več kot tri (3) leta.
7. člen
(določanje cen električne energije za zagotovljeni odkup)
(1) Za proizvodne naprave OVE, ki prejemajo podpore v
obliki zagotovljenega odkupa proizvedene električne energije,
veljajo cene za zagotovljeni odkup, navedene v prilogi II, ki je
sestavni del te uredbe.
(2) Cene za zagotovljeni odkup električne energije so po
višini enake referenčnim stroškom za posamezne proizvodne
tehnologije in velikostne razrede.
(3) Cena v pogodbi za zagotovljeni odkup, pri katerem
vhodni energent ne pomeni stroška, je sestavljena samo iz
nespremenljivega dela cene, pri proizvodnih napravah OVE, pri
katerih vhodni energent pomeni strošek, pa tudi iz spremenljivega dela cene v enakem razmerju, kot sta nespremenljivi in
spremenljivi del referenčnih stroškov.
(4) Cena za zagotovljeni odkup iz priloge II, ki velja za
električno energijo iz posamezne proizvodne naprave OVE, se
določi v pogodbi za zagotavljanje podpor na podlagi podatkov
iz odločbe o dodelitvi podpore.
8. člen
(določanje višine obratovalnih podpor)
(1) Obratovalne podpore so razlika med referenčnimi stroški proizvodnje električne energije v posameznih proizvodnih
napravah OVE iz priloge I in referenčno tržno ceno električne
energije.
(2) Če se na podlagi napovedi o referenčnih tržnih cenah
električne energije ugotovi, da je cena električne energije na
trgu, pri kateri se upoštevajo tudi značilnosti obratovanja posameznih vrst proizvodnih naprav OVE, višja od referenčnih
stroškov proizvodnje električne energije iz priloge I, ki veljajo
za obravnavano obdobje, se obratovalna podpora za električno
energijo za obravnavano časovno obdobje ne izplačuje.
(3) Obratovalne podpore za proizvodne naprave OVE
določa priloga III, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Obratovalne podpore za naslednja leta se določijo kot
razlika med referenčnimi stroški, ki veljajo v obravnavanem
letu, in referenčno tržno ceno električne energije za obravnavano leto. Referenčni stroški za obravnavano leto za proizvodne naprave OVE iz tretjega odstavka 7. člena so sestavljeni
iz nespremenljivega dela referenčnih stroškov iz priloge I in
spremenljivega dela referenčnih stroškov, ki velja za obravnavano leto.
(5) Izjemoma je obratovalna podpora za proizvodne naprave OVE na lesno biomaso v sosežigu z energenti fosilnega
izvora, pri katerem biomasa pomeni manj kot 5% celotne do-
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vedene primarne energije, enaka vsakokratnim referenčnim
stroškom.
(6) Obratovalna podpora iz priloge III za električno energijo iz posamezne proizvodne naprave OVE se določi v pogodbi
za zagotavljanje podpor na podlagi podatkov iz odločbe o
dodelitvi podpore.
9. člen
(upravičenost do podpor)
(1) Do pridobitve podpor so upravičene nove in pretežno
nove proizvodne naprave OVE, ki imajo veljavno deklaracijo za
proizvodno napravo in izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka
16. člena te uredbe. Podpore se zagotavljajo petnajst (15) let
oziroma pri pretežno novih proizvodnih napravah OVE tudi
krajši čas, ki pomeni razliko med petnajstimi (15) leti in dejansko starostjo proizvodne naprave OVE. Trajanje zagotavljanja
podpor se določi v odločbi o dodelitvi podpore.
(2) Za obnovljene proizvodne naprave OVE v skladu
s 17. členom te uredbe se v odločbi o dodelitvi podpore po
obnovi določi tudi razmerje med stroški, vloženimi v obnovo,
izraženimi v EUR/MW, in specifičnimi investicijskimi stroški
skupine, v katero je proizvodna naprava razvrščena, izraženimi
v EUR/MW, iz metodologije iz 25. člena te uredbe. V skladu s
tem razmerjem se skrajša čas prejemanja podpore.
(3) Za določitev starosti proizvodne naprave OVE se kot
začetek redne proizvodnje električne energije v proizvodni napravi šteje datum izdaje uporabnega dovoljenja za obratovanje
proizvodne naprave, oziroma če gre za proizvodno napravo,
za katero se ne izda uporabno dovoljenje, datum opravljenega
priklopa na elektroenergetsko omrežje sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja. Za proizvodne naprave OVE, ki so
obratovale že pred izdajo uporabnega dovoljenja, rok začetka
redne proizvodnje za ugotovitev starosti proizvodne naprave
določi Agencija za energijo.
(4) Podpore so vezane na količino proizvedene električne
energije in se podeljujejo le za neto proizvedeno električno
energijo, ki jo je proizvodna naprava OVE predala centru za
podpore oziroma samostojno prodala na trgu ali jo porabila
kot lastni odjem.
(5) Prosilcu, ki želi pridobiti eno od podpor po tej uredbi,
njegov tržni delež proizvodnje električne energije v Republiki
Sloveniji pa je večji od 25% in njegov Herfindhal‑Hirschmanov
indeks (HH‑indeks) koncentracije na trgu večji od 2000 oziroma
bi z električno energijo iz proizvodnih naprav OVE, za katere
prosi za podpore, to postal, lahko Agencija za energijo izda
odločbo o dodelitvi podpore le, če se s prejeto podporo ne
povečujeta njegov tržni delež in koncentracija na trgu.
(6) Pri izdaji odločbe Agencija za energijo poleg tržnega
deleža in HH‑indeksa upošteva tudi obseg električne energije,
za katero se zagotavlja podpora, vrsto energetske tehnologije,
vpliv zagotavljanja podpor na ceno električne energije na trgu
ter negativne vplive zagotavljanja podpor v odnosu do drugih
udeležencev na trgu z električno energijo.
(7) Pogoj iz šestega odstavka tega člena se ne uporablja
za prosilce, ki želijo pridobiti podpore za električno energijo iz
mikro in malih proizvodnih naprav OVE.
10. člen
(trajnostni način izkoriščanja obnovljivih virov energije)
Pri določitvi podpor, do katerih so upravičene proizvodne
naprave OVE, se upošteva tudi, koliko se obnovljivi viri energije
izkoriščajo trajnostno, kar določajo 11., 12., 13. in 14. člen te
uredbe.
11. člen
(ohranjanje ekološko sprejemljivih pretokov)
(1) Proizvodne naprave OVE, ki izkoriščajo energetski
potencial vodotokov, lahko prejmejo podpore le za količino
električne energije, ki je proizvedena z zagotavljanjem ekološko
sprejemljivega pretoka vodotoka.
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(2) Če proizvodna naprava OVE ne upošteva zagotavljanja ekološko sprejemljivega pretoka, se odločba o dodelitvi
podpore razveljavi, pogodba o zagotavljanju podpor pa preneha veljati. Taka proizvodna naprava OVE ni upravičena do
vnovične pridobitve odločbe o dodelitvi podpore.
12. člen
(trajnostna proizvodnja in izraba lesne biomase)
(1) Za električno energijo, proizvedeno iz lesne biomase,
ki ima certifikat FSC (Forest Stewardship Council) ali PEFC
(Programme for the Endorsment of Forest Certification) o trajnostni pridelavi lesne biomase oziroma druge ustrezne certifikate o trajnostni pridelavi, se uporabljajo za 10% višji spremenljivi referenčni stroški.
(2) Spremenljivi del referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz lesne biomase je odvisen od razvrstitve uporabljene lesne biomase iz priloge V, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Vrste lesne biomase, ki jih bo proizvodna naprava
OVE uporabljala, je treba navesti v vlogi za pridobitev odločbe
o dodelitvi podpore. Strukturo oziroma količine posameznih vrst
lesne biomase iz odločbe proizvajalci električne energije navedejo v dodatku k pogodbam o zagotavljanju podpor, s katerim
se določi načrtovana količina električne energije, za katero bo
prejeta podpora.
(4) Proizvajalci električne energije, ki so prejeli višjo podporo na podlagi prvega odstavka tega člena, morajo hraniti
certifikate iz tega člena vsaj tri (3) leta od izplačila podpore.
(5) Proizvodne naprave OVE, ki proizvajajo električno
energijo iz lesne biomase, morajo za upravičenost do podpor
po tej uredbi dosegati v obdobju poročanja oziroma v enem letu
vsaj 70% celotnega izkoristka pretvorbe energije, dovedene z
lesno biomaso v električno energijo in/ali mehansko energijo
in koristno toploto.
(6) Obstoječe proizvodne naprave OVE morajo za prejemanje podpor po tej uredbi dosegati omenjeni izkoristek od
1. januarja 2010.
(7) Celotni izkoristek pretvorbe toplote, dovedene z lesno
biomaso, se določi na podlagi uredbe o določanju količine
električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in
električne energije z visokim izkoristkom, ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase.
13. člen
(trajnostno pridobivanje in izkoriščanje bioplina)
(1) Električna energija iz proizvodnih naprav na bioplin,
proizvedena z večjim deležem gnoja in gnojevke, je upravičena do dodatkov k zagotovljenim cenam ali obratovalnim
podporam.
(2) Proizvodne naprave OVE, ki proizvajajo električno
energijo iz geotermalne energije, bioplina ali biološko razgradljivih odpadkov, so upravičene do dodatkov k zagotovljenim
cenam ali obratovalnim podporam, če na letni ravni koristno
izrabijo toploto v zahtevanem obsegu vhodne energije goriva,
določenem v prilogah II in III te uredbe.
(3) Če se plin iz bioplinarne, odlagališča ali plin, ki je nastal pri delovanju čistilnih naprav odpadnih vod, oziroma druge
vrste plini iz biomase dobavljajo v omrežje energetskih plinov
fosilnega izvora, se električna energija, proizvedena v proizvodni napravi na drugem kraju, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena te
uredbe, iz plina fosilnega izvora v količini, enaki vrednosti omenjene dovedene energije iz plinov, šteje za električno energijo,
proizvedeno iz obnovljivih virov energije.
14. člen
(izkoriščanje sončne energije)
(1) Ne glede na četrti in osmi odstavek 6. člena te uredbe
se od leta 2010 do leta 2013 referenčni stroški sončnih elektrarn iz točke c prvega odstavka 3. člena te uredbe vsako leto
znižajo za 7%.
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(2) Za električno energijo, proizvedeno v proizvodnih napravah OVE iz točke c prvega odstavka 3. člena te uredbe, ki
so sestavni del ovoja stavbe (streha, fasade, okna in podobno)
ter je zanje skupaj s stavbo izdano gradbeno dovoljenje za
novogradnjo ali rekonstrukcijo objekta, se referenčni stroški
zvišajo za 15%.
(3) Do sprejetja nacionalnih okvirnih ciljev iz prvega odstavka 64.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08) se za fotovoltaične
proizvodne naprave OVE, postavljene na prostem (elektrarne
iz razreda 2302 v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo objektov), lahko izdajo odločbe o dodelitvi podpore največ
do skupnega obsega nazivne električne moči teh proizvodnih
naprav 5 MW na leto.
15. člen
(usklajevanje podpor z drugimi vrstami pomoči proizvodnim
napravam OVE)
(1) Če je proizvodna naprava OVE prejela ali bo prejela
kakršno koli pomoč, ki se lahko šteje za subvencijo, mora prosilec to navesti v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore.
Prosilec mora vlogi priložiti kopije ustreznih dokumentov o
prejemu subvencije, iz katerih so razvidni višina in drugi pogoji
v zvezi s subvencijo.
(2) Če po sklenitvi pogodbe o zagotavljanju podpor proizvodna naprava OVE prejme kakršno koli pomoč, ki se lahko
šteje za subvencijo, mora imetnik odločbe to nemudoma sporočiti Agenciji za energijo in predložiti dokumente iz prvega
odstavka.
(3) Nespremenljivi del referenčnih stroškov, ki je podlaga
za določanje višine podpore, se v odločbi o dodelitvi podpore
zaradi prejetih subvencij zmanjša za ta znesek [EUR/MWh]:
(znesek prejete pomoči [EUR] x A) / (nazivna električna
moč [MW] x H [h])
kjer je:
A anuitetni faktor pri 15‑letni ekonomski dobi naložbe
in splošni diskontni stopnji, objavljeni v proračunskem memorandumu Republike Slovenije. Za proizvodne naprave OVE iz
točke c prvega odstavka 3. člena te uredbe se splošna diskontna stopnja zniža za 5 odstotnih točk. Če je splošna diskontna
stopnja višja od uporabljene diskontne stopnje v izračunu referenčnih stroškov, se uporabi diskontna stopnja iz izračuna
referenčnih stroškov,
H letne obratovalne ure enote iz objavljene metodologije določanja referenčnih stroškov.
16. člen
(vloga za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore)
(1) Lastnik ali s soglasjem lastnika upravljavec proizvodne
naprave OVE vloži vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore električni energiji, proizvedeni v proizvodni napravi OVE,
na Agencijo za energijo.
(2) Agencija za energijo odloči o dodelitvi podpore z odločbo v upravnem postopku.
(3) Vlagatelj je upravičen do podpore, če izpolnjuje te
pogoje:
– da je vloga popolna,
– da ima proizvodna naprava OVE veljavno deklaracijo
za proizvodno napravo in je kot taka uvrščena v register deklaracij,
– da je iz vloge razvidno, da gre za novo ali pretežno novo
proizvodno napravo OVE,
– da proizvodna naprava OVE izpolnjuje trajnostna merila
za posamezne vrste OVE,
– da je prosilec v vlogi navedel, da ni prejel subvencij, oziroma če jih je, da je vlogi priložil kopije ustreznih dokumentov
s podatki o subvenciji,
– da je iz vloge razvidno, da je vlagatelj na proizvodni
napravi OVE vgradil merilne in registrirne naprave, ki jih predpisuje uredba o pogojih za merilne in registrirne naprave, ki jih
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morajo imeti proizvodne naprave, ki prejemajo potrdila o izvoru,
ter meritvah, ki jih morajo izvajati te naprave za merjenje neto
proizvedene električne energije ter za dokazovanje doseganja
predpisanih izkoristkov izrabe lesne biomase,
– da je prosilec v vlogi navedel vrsto podpore.
(4) Če imetnik odločbe o dodelitvi podpore v predpisanem
roku pred potekom veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo deklaracije ne obnovi, odločba o dodelitvi podpore preneha
veljati z dnem poteka veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo. Če po prenehanju veljavnosti deklaracije za proizvodno
napravo proizvodna naprava OVE pridobi novo deklaracijo,
mora upravičenec do podpore vložiti novo vlogo za pridobitev
odločbe o dodelitvi podpore.
(5) Za proizvodne naprave OVE iz drugega odstavka
3. člena te uredbe mora prosilec v vlogi za pridobitev odločbe
o dodelitvi podpore navesti tudi podatke o višini vlaganja v proizvodno napravo OVE ter druge predpisane tehnične in obratovalne podatke, na podlagi katerih Agencija za energijo določi
višino referenčnih stroškov, ki se uporabljajo za določitev cene
ali obratovalne podpore v pogodbah o zagotavljanju podpore.
(6) Za mikro proizvodne naprave OVE iz prejšnjega odstavka zadoščajo kopije pogodb in računov v zvezi z gradnjo
proizvodne naprave. Če je Agencija za energijo v dvomu, lahko
zahteva, da jih potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev
in opreme.
(7) Za male proizvodne naprave iz petega odstavka tega
člena mora podatke o višini vlaganja v proizvodno napravo
potrditi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme.
(8) Za druge velikostne razrede proizvodnih naprav OVE
se morajo predložiti podatki o višini vlaganja v proizvodno napravo OVE, ki jih potrdi pooblaščeni revizor.
(9) Obrazec vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore je določen v prilogi IV, ki je sestavni del te uredbe.
17. člen
(obnovljene proizvodne naprave OVE)
(1) Kot nove ali pretežno nove proizvodne naprave OVE
se v postopku pridobitve odločbe o dodelitvi podpore obravnavajo tudi obnovljene oziroma rekonstruirane proizvodne naprave, če so jim z rekonstrukcijami obnovili ali zamenjali vsaj
enega od osnovnih sklopov proizvodnih naprav in je bilo v
obnovo vloženih vsaj 50% vrednosti nove proizvodne naprave
ter je z obnovo ali rekonstrukcijo doseženo povečanje nazivne
moči proizvodne naprave OVE za najmanj deset odstotkov
(10%) ali se je izboljšal električni izkoristek proizvodne naprave
OVE najmanj za eno (1) odstotno točko, razen proizvodnih naprav, ki izkoriščajo energetski potencial vodotokov iz zadnjega
odstavka tega člena.
(2) Med rekonstruirane osnovne sklope proizvodnih naprav iz prvega odstavka spadajo kotli in kurilne naprave ter
pogonski stroji in elektroenergetske naprave, vetrnice in stebri,
fotovoltaični paneli, vodne turbine z generatorji, hidromehanska
oprema, jezovne zgradbe ter drugi sklopi, namenjeni za pretvarjanje vhodne energije v električno energijo in toploto.
(3) Vrednost nove naprave se določi na podlagi investicijskih stroškov iz metodologije iz 25. člena te uredbe glede na
vrsto in velikostni razred, v katerega je proizvodna naprava iz
prvega odstavka tega člena uvrščena. Če gre za proizvodne
naprave iz drugega odstavka 3. člena te uredbe, je treba vlogi
za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore priložiti strokovno
oceno investicijske vrednosti nove naprave, ki jo potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme.
(4) Povečanje nazivne moči ali izboljšanje električnega
izkoristka proizvodne naprave iz prvega odstavka tega člena
se dokazuje z uporabnim dovoljenjem obnovljene ali rekonstruirane proizvodne naprave. Za proizvodne naprave, za katere ni
potrebno uporabno dovoljenje, se navedeni podatki dokazujejo
s podatki o opravljenem priklopu na elektroenergetsko omrežje.
Če na podlagi teh podatkov ni mogoče ugotoviti povečanja
nazivne moči ali izboljšanja izkoristka, je to treba dokazati s
prevzemnimi meritvami, ki jih opravi pooblaščena institucija.
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(5) Za dokazovanje vlaganja v obnovo mikro proizvodne
naprave OVE zadoščajo kopije pogodb in računov, iz katerih so
razvidna dela in višina vložka. Če je Agencija za energijo v dvomu, lahko zahteva, da prosilec na svoje stroške predloži mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme.
(6) Za dokazovanje vlaganja v obnovo male proizvodne
naprave OVE je treba priložiti podatke, ki jih potrdi pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti strojev in opreme.
(7) Z druge velikosti proizvodnih naprav OVE je treba
priložiti podatke o investicijskih vlaganjih v obnovo oziroma
rekonstrukcijo, ki jih potrdi pooblaščeni revizor.
(8) V odločbi o dodelitvi podpore za proizvodno napravo iz
prvega odstavka tega člena se pri določitvi trajanja prejemanja
podpore uporabljajo določbe sedmega odstavka 6. člena te
uredbe.
(9) Obnovljene proizvodne naprave OVE iz prvega odstavka 9. člena z nazivno električno močjo, večjo od 10 MW,
ki izkoriščajo energetski potencial vodotokov, morajo z obnovo
doseči vsaj 15‑odstotno povečanje nazivne električne moči
proizvodne naprave OVE. Do obratovalne podpore je upravičena le električna energija, ki je dodatno proizvedena zaradi
omenjenega povečanja nazivne električne moči.
18. člen
(odločba o dodelitvi podpore)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 16. člena te uredbe, izda
Agencija za energijo odločbo o dodelitvi podpore.
(2) V odločbi o dodelitvi podpore se na podlagi vloge
določijo:
– vrsta podpore;
– elementi, na podlagi katerih se bo v pogodbah o zagotavljanju podpore določala cena za zagotovljeni odkup oziroma
višina obratovalne podpore:
– velikostni razred referenčnih stroškov,
– pripadajoči dodatki,
– vrsta energenta in upravičenost do dodatkov,
– upravičenost do dodatkov zaradi koristne izrabe toplote;
– način spreminjanja zagotavljanja podpore;
– merilno mesto ali mesta za neto proizvedeno električno
energijo, ki bodo namenjena za obračun prevzete električne
energije ali električne energije, ki je upravičena do obratovalne
podpore, ter druga merilna mesta, potrebna za ugotavljanje
izpolnjevanja trajnostnih meril;
– trajanje zagotavljanja podpore.
(3) Na podlagi podatkov center za podpore določi ceno za
zagotovljeni odkup oziroma obratovalno podporo v pogodbah
o zagotavljanju podpore.
(4) V odločbi o dodelitvi podpore mora biti naveden tudi
pogoj, da odločba o dodelitvi podpore preneha veljati, če imetniku odločbe preneha veljati deklaracija za proizvodno napravo.
(5) Kopijo dokončne odločbe o dodelitvi podpore pošlje
Agencija za energijo centru za podpore. Najpozneje v 15 dneh
od datuma dokončnosti odločbe na podlagi podatkov iz odločbe imetnik odločbe in center za podpore skleneta pogodbo o
zagotavljanju podpore.
(6) Če prejemnik podpore želi spremeniti način zagotavljanja podpore, mora z novo vlogo zaprositi za izdajo nove
odločbe pod pogojem, da ima upravičenec možnost izbire
načina prejemanja podpore.
(7) Prejemnik podpore lahko zahteva spremembo odločbe
v delu, ki določa način prejemanja podpor, najprej po dveh (2)
letih, nadaljnje spremembe pa vsaka tri (3) leta prejemanja podpore. Pri spremembi načina podpore mora prejemnik podpore
ravnati v skladu s pravili za delovanje centra za podpore.
(8) Zoper odločbo Agencije za energijo o dodelitvi podpore je mogoča pritožba na ministrstvo, pristojno za energijo.
19. člen
(veljavnost odločbe o dodelitvi podpore)
(1) Agencija za energijo po uradni dolžnosti ves čas prejemanja podpore preverja, ali prejemnik podpore izpolnjuje vse
pogoje za pridobitev podpore.
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(2) Agencija za energijo po uradni dolžnosti ali na predlog
centra za podpore spremeni ali razveljavi odločbo o dodelitvi
podpore v naslednjih primerih:
– če ugotovi, da prejemnik podpore ne izpolnjuje več
pogojev za pridobitev podpore v skladu s to uredbo,
– če pogodba o zagotavljanju podpore preneha veljati z
dnem prenehanjem veljavnosti pogodbe,
– če tako določa zakon.
(3) Če sprememba zakonodaje Evropske unije ali akti
Evropske komisije povzročijo spremembo te uredbe tako, da
to vpliva na že izdano odločbo, Agencija za energijo spremeni
oziroma razveljavi odločbo o dodelitvi podpore in izda novo
odločbo o dodelitvi podpore.
(4) Če prejemnik podpore s svojim namernim ravnanjem,
da bi si pridobil finančna sredstva, do katerih ni upravičen, povzroči razdrtje pogodbe o zagotavljanju podpore, se razveljavi
tudi odločba o dodelitvi podpore. Tak upravičenec do podpore
ne more več pridobiti podpore v skladu s to uredbo.
20. člen
(pogodba o zagotavljanju podpore)
(1) Pogodba o zagotavljanju podpore temelji na podatkih
iz odločbe o dodelitvi podpore. Ob neskladnosti med odločbo
dodelitvi podpore in pogodbo se upošteva odločba.
(2) Pogodba o zagotavljanju podpore se razdre, če Agencija za energijo proizvodni napravi OVE odvzame deklaracijo
za proizvodno napravo ali razveljavi odločbo o dodelitvi podpore. Agencija za energijo mora o razlogu za razdrtje pogodbe
nemudoma obvestiti center za podpore.
(3) Če na podlagi napovedi Agencije za energijo o referenčnih tržnih cenah energije nastopijo razlogi za spremembo
spremenljivega dela cen zagotovljenega odkupa v pogodbah o
zagotovljenem odkupu oziroma obratovalnih podpor v pogodbah o zagotavljanju obratovalne podpore, center za podpore
pozove prejemnika podpore k sklenitvi dodatka k pogodbi o
zagotavljanju podpore zaradi uskladitve spremenljivega dela
cene ali obratovalne podpore najpozneje v enem mesecu.
Če prejemnik podpore v enem mesecu ne sklene dodatka,
ga center za podpore še enkrat pisno pozove. Če prejemnik
podpore kljub ponovnemu pisnemu pozivu v petih (5) delovnih
dneh ne sklene dodatka, se pogodba o zagotavljanju podpor
takoj razdre.
(4) O prenehanju veljavnosti pogodbe o zagotavljanju
podpore center za podpore nemudoma obvesti Agencijo za
energijo.
(5) Upravičenec do podpore, ki po razdrtju pogodbe o
zagotavljanju podpore zaradi razlogov iz tretjega odstavka tega
člena želi še naprej prejemati eno od podpor, mora ponovno
z vlogo zahtevati izdajo nove odločbe o dodelitvi podpore. Do
pridobitve nove odločbe ni upravičen do prejemanja kakršnih
koli podpor po tej uredbi.
(6) Prejemnik podpore, ki se zagotavlja s pogodbo o
zagotovljenem odkup, mora vso neto proizvedeno električno
energijo prodati izključno centru za podpore.
(7) V pogodbi o zagotavljanju podpore mora biti določeno,
da mora center za podpore odkupiti oziroma zagotoviti obratovalno podporo le za količino električne energije, ki je bila na
začetku leta načrtovana in določena z dodatkom k pogodbi.
Dovoljena odstopanja pri načrtovanju se določijo s pravili za
delovanje centra za podpore.
(8) V pogodbah o zagotavljanju podpore mora biti določeno, da lahko center za podpore za električno energijo s
potrdili o izvoru, ki presega načrtovano količino iz prejšnjega
odstavka, zagotovi obratovalno podporo le, če ima zadostna
finančna sredstva.
(9) Če center za podpore nima zadostnih finančnih sredstev za zagotavljanje podpore presežnim količinam električne
energije s potrdili o izvoru iz zagotovljenega odkupa, lahko za
to električno energijo plača le tržno ceno, po kateri prodaja vso
električno energijo iz svoje bilančne skupine na organiziranem
trgu z električno energijo.
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(10) Pogodba o zagotavljanju podpore mora vsebovati
določbo, da center za podpore in prejemnik podpore skleneta
dodatek k pogodbi na podlagi nove odločbe o dodelitvi podpore, ki se izda zaradi sprememb zakonodaje Evropske unije ali
aktov Evropske komisije.
(11) Pogodbe o zagotavljanju podpore se določijo s pravili
za delovanje centra za podpore.
21. člen
(potrdila o izvoru in zagotavljanje podpor)
(1) Podpore po tej uredbi se lahko zagotavljajo le za neto
proizvedeno električno energijo, za katero so bila izdana potrdila o izvoru (v nadaljnjem besedilu: PoI). Proizvodne naprave
OVE, ki prejemajo podpore, morajo imeti vgrajene merilne in
registrirne naprave za merjenje in registriranje neto proizvedene električne energije.
(2) Proizvodne naprave OVE, ki za proizvedeno električno
energijo prejemajo podporo po tej uredbi, prejemajo potrdila o
izvoru za enoletna obdobja poročanja.
(3) Pri zagotavljanju podpor se za proizvodne naprave
OVE uporabljajo tudi enomesečna začasna obdobja poročanja.
(4) Prejemnik potrdil o izvoru za začasno obdobje poročanja ne prejme potrdil o izvoru, temveč le obvestilo izdajatelja
potrdil o izvoru o akontativni količini potrdil o izvoru, ki mu na
podlagi sporočenih podatkov pripada. Vsota vseh mesečnih
akontativnih količin v enem letu ne sme preseči količine potrdil
o izvoru, ki mu pripada za obdobje poročanja.
22. člen
(prenos potrdil o izvoru na center za podpore)
S sklenitvijo pogodbe o zagotavljanju podpore proizvodnim napravam OVE prejemnik podpore pooblasti izdajatelja
PoI, da vsa prejemnikova PoI, ki jih ta prejme za bruto proizvedeno električno energijo, prenese na center za podpore.
23. člen
(način prejemanja podpor)
(1) Prejemnik podpore za vsako obdobje začasnega poročanja na način, določen z akti izdajatelja PoI, pošlje izdajatelju PoI podatke o meritvah z vseh merilnih mest, določenih
v deklaraciji o proizvodni napravi, ki so podlaga za izdajo PoI,
in podatke o meritvah neto proizvedene električne energije z
merilnih mest, določenih z odločbo o dodelitvi podpore. Izdajatelj PoI v rokih, določenih z akti izdajatelja, sporoči prejemniku
podpore in centru za podpore podatke o akontativni količini električne energije, ki je upravičena do PoI, ter akontativni količini
električne energije, ki je upravičena do podpore.
(2) Prejemnik podpore ob koncu obdobja poročanja v
rokih, določenih z akti izdajatelja PoI, pošlje izdajatelju potrdil
o izvoru podatke o meritvah z vseh merilnih mest, določenih v
deklaraciji o proizvodni napravi OVE, ki so podlaga za izdajo
PoI, in podatke o meritvah z merilnih mest, določenih z odločbo o dodelitvi podpore, ki so podlaga za prejemanje podpore.
Izdajatelj PoI, določenih z akti izdajatelja, izda količino potrdil o
izvoru za proizvedeno električno energijo, do katere je proizvodna naprava OVE v obdobju poročanja upravičena, ter določi
količino neto proizvedene električne energije, ki je v preteklem
obdobju poročanja upravičena do podpore. Te podatke takoj
sporoči prejemniku podpore in centru za podpore ter hkrati
prenese izdana PoI na center za podpore.
(3) Količina električne energije, ki je upravičena do podpore na podlagi akontativnih PoI, ne sme preseči neto količine
električne energije, za katero se izdajo PoI ob koncu obdobja
poročanja.
(4) Obdobje poročanja za PoI je enako končnemu obračunskemu obdobju za podpore, začasno obdobje poročanja
pa se šteje kot začasni obračun v pogodbah o zagotavljanju
podpor.
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(5) Prejemnik podpore, ki se izvaja kot zagotovljeni odkup
električne energije, izda račun za neto proizvedeno električno
energijo, ki je dobavljena centru za podpore, na podlagi začasnih obračunov in akontativnih količin potrdil o izvoru iz prvega
odstavka tega člena ter končni obračun neto proizvedene električne energije, ki ustreza količini bruto proizvedene električne
energije, za katero se izdajo pripadajoča potrdila o izvoru iz
obdobja poročanja, oziroma je sorazmeren z njo.
(6) Prejemnik obratovalne podpore lahko izda račun za
obratovalno podporo za neto proizvedeno električno energijo
na podlagi začasnih obračunov in končni obračun na enak
način, kot je to določeno v prejšnjem odstavku.
(7) Če je prejemnik podpore na podlagi akontativnih PoI
in začasnih obračunov prejel več sredstev, kot mu pripadajo,
mora presežek poravnati s končnim obračunom oziroma ga
mora v največ tridesetih (30) dneh skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti centru za podpore.
(8) Če je prejemnik podpore center za podpore in Agencijo za energijo s sporočanjem napačnih ali pomanjkljivih podatkov neposredno ali posredno privedel v zmoto ter pri tem prejel
finančna sredstva, do katerih ni upravičen, jih mora skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi nemudoma vrniti centru za
podpore. V tem primeru se pogodba o zagotavljanju podpore
takoj razdre.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija za energijo
razveljavi odločbo o dodelitvi podpore.
(10) Način prejemanja podpor in izdajanja računov je podrobneje opredeljen s pravili za delovanje centra za podpore.
(11) Sistemski operater elektroenergetskega omrežja, na
katero je priključena proizvodna naprava OVE, ki prejema podpore, mora na način in v rokih, ki jih določita izdajatelj PoI in
center za podpore, poslati izdajatelju PoI in centru za podpore
podatke o meritvah, ki jih opravlja sistemski operater.
(12) Prejemnik podpor mora hraniti vse registracije meritev, na podlagi katerih je prejemal podpore, najmanj tri (3)
leta.
24. člen
(dostop do elektroenergetskega omrežja,
bilančna skupina in obratovanje)
(1) Prejemnik podpore mora spoštovati pravila za delovanje centra za podpore in ga redno obveščati o morebitnih
spremembah pri proizvodnji električne energije, zlasti ob nenačrtovanih izpadih in načrtovanih ustavitvah.
(2) Prejemnik podpore mora o kakršni koli spremembi na
merilnih mestih, določenih v deklaraciji za proizvodno napravo
in odločbi o dodelitvi podpore, takoj obvestil izdajatelja potrdil
o izvoru in center za podpore.
(3) Prejemnik podpore mora sam storiti vse potrebno za
veljavno priključitev proizvodne naprave OVE na elektroenergetsko omrežje in za zagotovitev dostopa do njega.
(4) Center za podpore je za prejemnika podpore, ki je
uvrščen v bilančno skupino centra za podpore, odgovoren za
izravnavo razlik med napovedano in realizirano neto proizvodnjo električne energije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(metodologija za določanje referenčnih stroškov)
Metodologijo, ki je podlaga za določanje referenčnih stroškov, in referenčne stroške za posamezne reprezentativne
skupine proizvodnih naprav OVE objavi ministrstvo, pristojno
za energijo, na svojih spletnih straneh najpozneje v osmih (8)
dneh od dneva uveljavitve te uredbe.
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26. člen
(začasna omejitev prejemanja podpor za nekatere proizvodne
naprave OVE)
(1) Proizvodne naprave OVE, ki izkoriščajo energetski
potencial vodotokov in pri katerih nazivna električna moč presega 10 MW, do 12. julija 2009 niso upravičene do prejemanja
podpor po tej uredbi.
(2) Proizvodne naprave OVE na lesno biomaso v sosežigu z energenti fosilnega izvora, pri katerem lesna biomasa pomeni manj kot 5% dovedene energije goriva, bodo upravičene
do podpor po tej uredbi po 1. januarju 2010.
27. člen
(izdajanje začasnih odločb o dodelitvi
podpor do 12. julija 2009)
(1) Do 12. julija 2009 izdaja Agencija za energijo novim
in pretežno novim proizvodnim napravam OVE, če pretežno
nove naprave OVE niso zajete z določbami 42. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 70/08), v skladu s to uredbo začasne odločbe o dodelitvi
podpore z veljavnostjo do 12. julija 2009.
(2) Novim proizvodnim napravam OVE, ki so začele obratovati po 12. juliju 2008 in do uveljavitve te uredbe niso pridobile
statusa kvalificiranega proizvajalca, začne teči 15-letni čas
trajanja podpore z dnem izdaje začasne odločbe o dodelitvi
podpore.
(3) Cene za zagotovljeni odkup in obratovalne podpore
v začasnih odločbah o dodelitvi podpore ne smejo presegati
enotnih letnih cen za zagotovljeni odkup električne energije
in enotnih letnih premij, določenih s Sklepom o cenah in
premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 65/08, 98/08
in 105/08).
(4) Po datumu iz prvega odstavka tega člena izdaja
Agencija za energijo odločbe o dodelitvi podpore skladno s
to uredbo. Imetnikom začasnih odločb Agencija za energijo
razveljavi začasne odločbe in jim izda nove odločbe na podlagi
te uredbe.
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o pravilih
za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 25/02),
razen določb 9. do 14. člena, ki se uporabljajo za določanje
cen za zagotovljeni odkup in določanje obratovalnih podpor v
odločbah o dodelitvi podpore do 12. julija 2009.
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 7., 8., 10., 11.,
12., 13., 15., 17. in druge alinee drugega odstavka 18. člena,
ki se začnejo uporabljati 12. julija 2009.
Št. 00713-19/2009/8
Ljubljana, dne 8. maja 2009
EVA 2008-2111-0016
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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PRILOGA I
Referenčni stroški proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije
1

Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE – hidroenergija 1

Velikostni razred
Nespremenljivi del
proizvodne naprave
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov2
[EUR/MWh]

Skupaj referenčni
stroški
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)

105,47

/

105,47

mala (< 1 MW)

92,61

/

92,61

srednja (do 10 MW)

82,34

/

82,34

velika (do 125 MW)

76,57

/

76,57

1

Za proizvodne naprave, zgrajene na obstoječih jezovih ali pregradah, ki so bile v celoti ali delno zgrajene za druge namene
in ne poslabšujejo vodnih razmer oziroma jih izboljšujejo, se upoštevajo referenčni stroški, ki zajemajo celotne objekte,
vključno z jezovi ali pregradami.

2

Spremenljivi del referenčnih stroškov, ki je odvisen od proizvedenih MWh, se za namene te uredbe zanemari.

2

Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE – vetrna energija
Spremenljivi del
referenčnih
stroškov1
[EUR/MWh]

Skupaj referenčni
stroški

95,38

/

95,38

86,74

/

86,74

Velikostni razred
Nespremenljivi del
proizvodne naprave
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)
mala (< 1 MW)
srednja (do 10 MW)
velika (do 125 MW)
1

Spremenljivi del referenčnih stroškov, ki je odvisen od količine proizvedene električne energije, se za namene te uredbe
zanemari.

Priloga

Stran
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Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE – sončna energija

Na podlagi prvega odstavka 14. člena te uredbe se referenčni stroški sončnih elektrarn za leto 2009 iz točk
3.1 in 3.2 te priloge znižajo:
−
−
−
−
3.1

v letu 2010 za 7 %,
v letu 2011 za 14%,
v letu 2012 za 21 % in
v letu 2013 za 28 %.
Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE na sončno energijo, ki so postavljene na stavbah
ali gradbenih konstrukcijah
Nespremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov (1)
[EUR /MWh]

Skupaj referenčni
stroški

mikro (< 50 kW)

415,46

/

415,46

mala (< 1 MW)

380,02

/

380,02

srednja (do 10 MW)

315,36

/

315,36

velika (do 125 MW)

280,71

/

280,71

Velikostni razred
proizvodne naprave

1

[EUR /MWh]

Spremenljivi del referenčnih stroškov, ki je odvisen od količine proizvedene električne energije, se za namene te uredbe
zanemari.

Če je proizvodna naprava sestavni del ovoja zgradbe oziroma elementov zgradbe, kot to določa drugi
odstavek 14. člena te uredbe, se referenčni stroški zvišajo za 15 %.
3.2

Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE na sončno energijo, ki so zgrajene kot
samostojni objekti1

Velikostni razred
proizvodne naprave

Nespremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR /MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR /MWh] 2

Skupaj referenčni
stroški

mikro (< 50 kW)

390,42

/

390,42

mala (< 1 MW)

359,71

/

359,71

srednja (do 10 MW)

289,98

/

289,98

velika (do 125 MW)

269,22

/

269,22

[EUR /MWh]

1

Samostojni objekti iz razreda 2302 v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo objektov.

2

Spremenljivi del referenčnih stroškov, ki je odvisen od količine proizvedene električne energije, se za namene te uredbe
zanemari.
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Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE – geotermalna energija

Velikostni razred
proizvodne naprave

Nespremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]1

Skupaj referenčni
stroški

152,47

/

152,47

(2)

/

(2)

[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)
mala (< 1 MW)
srednja (do 10 MW)
velika (do 125 MW)
1
2

5

Spremenljivi del referenčnih stroškov, ki je odvisen od količine proizvedene električne energije, se za namene te uredbe
zanemari.
Referenčni stroški se določijo za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena te
uredbe.

Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE – biomasa

Referenčni stroški zajemajo proizvodnjo električne energije z uporabo lesne biomase iz virov A 1, A 2 in
A 3 iz priloge V te uredbe.
Za uporabo lesne biomase iz vira A 1 iz priloge V te uredbe, ki ima certifikate o trajnostni pridelavi lesne
biomase iz drugega odstavka 12. člena te uredbe, se spremenljivi del referenčnih stroškov iz točk 5.1 in 5.2
te priloge zviša za 10 %.
Za uporabo lesne biomase iz vira A 2 iz priloge V te uredbe se spremenljivi del referenčnih stroškov iz točk
5.1 in 5.2 te priloge zniža za 10 %.
Za uporabo lesne biomase iz vira A 3 iz priloge V te uredbe se spremenljivi del referenčnih stroškov iz točk
5.1 in 5.2 te priloge zniža za 35 %.
5.1

Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE na lesno biomaso, pri katerih biomasa pomeni
več kot 90 % dovedene primarne energije goriva

Velikostni razred
proizvodne naprave

Nespremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov1, 2
[EUR/MWh]

Skupaj referenčni
stroški

3

3

3

mala (< 1 MW)

161,95

62,40

224,35

srednja (do 10 MW)

115,52

51,92

167,43

velika (do 125 MW)

(3)

(3)

(3)

mikro (< 50 kW)

1
2
3

[EUR/MWh]

Spremenljivi del referenčnih stroškov se letno ali tudi pogosteje usklajuje na podlagi napovedi o referenčnih tržnih cenah
lesne biomase.
Stanje spremenljivih stroškov za leto 2009.
Referenčni stroški se določijo za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena te
uredbe.

Stran
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Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE na lesno biomaso v sosežigu z energenti
fosilnega izvora, pri katerih lesna biomasa pomeni več kot 5 % celotne dovedene primarne
energije goriva

Velikostni razred
proizvodne naprave

Nespremenljivi del
referenčnih
stroškov1
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov2, 3
[EUR/MWh]

Skupaj referenčni
stroški

51,34

51,20

102,54

4

4

4

[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)
mala (< 1 MW)
srednja (do 10 MW)
velika (do 125 MW)
1

Nespremenljivi del referenčnih stroškov zajema samo vlaganje, potrebno za sosežig lesne biomase.

2

Spremenljivi del referenčnih stroškov se letno ali tudi pogosteje usklajuje na podlagi napovedi o referenčnih tržnih cenah
lesne biomase.

3

Stanje spremenljivih stroškov za leto 2009.

4

Referenčni stroški se določijo za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena te
uredbe.

5.3

Proizvodne naprave OVE na lesno biomaso v sosežigu z energenti fosilnega izvora, pri
katerih lesna biomasa pomeni manj kot 5 % celotne dovedene primarne energije goriva

Za sosežig biomase, pri katerem lesna biomasa pomeni manj kot 5 % celotne dovedene primarne energije
goriva, se spremenljivi del referenčnih stroškov določi kot razlika med stroški goriva pri povprečni ceni
lesne biomase v državi in povprečni ceni energetskega premoga v državi.
Po letu 2012 za proizvodne naprave vključene v trgovanje s pravicami do izpustov (ETS) cena premoga
vključuje tudi stroške kupovanja CO2 kuponov skladno z metodologijo iz 25. člena te uredbe.
Če poteka sosežig z drugimi energenti, se referenčni stroški določijo za vsak primer posebej v odločbi o
dodelitvi podpore.
Velikostni razred
proizvodne naprave

Nespremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov1, 2
[EUR/MWh]

Skupaj referenčni
stroški

26,40

26,40

[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)
mala (< 1 MW)
srednja (do 10 MW)
velika (do 125 MW)
1
2

Spremenljivi del referenčnih stroškov se letno ali tudi pogosteje usklajuje na podlagi napovedi o referenčnih tržnih cenah
lesne biomase in energetskega premoga.
Stanje spremenljivih stroškov za leto 2009.
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Usklajevanje spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnih naprav OVE na biomaso

Spremenljivi del referenčnih stroškov se letno ali tudi pogosteje usklajuje na podlagi sprememb referenčnih
tržnih cen energije, ki jih objavi Agencija za energijo.
Spremenljivi del referenčnih stroškov se na podlagi objavljene metodologije iz tretjega odstavka 6. člena te
uredbe uskladi s spremembami cen lesne biomase in energetskega premoga iz referenčnih tržnih cen
energije na podlagi te enačbe:
SDRS (i) = ILB x SDRS (0)
kjer je:
SDRS (i) spremenljivi del referenčnih stroškov za prihodnje leto [EUR/MWh],
SDRS (0) izhodiščni spremenljivi del referenčnih stroškov za leto 2009 [EUR/MWh],
ILB

indeks cene lesne biomase, ki je na podlagi napovedi o referenčnih tržnih cenah energije
določen kot:
ILB = CLB (i) / CLB (0)
kjer je
CLB (i) osnovna odkupna cena lesne biomase iz napovedi Agencije za energijo za
prihodnje leto [EUR/kg],
CLB (0) izhodiščna odkupna cena lesne biomase za leto 2009 [EUR/kg].

Skladno s spremembo spremenljivega dela referenčnih stroškov se spremenijo tudi skupni referenčni
stroški.

Stran
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6

Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE – bioplin

6.1

Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE na bioplin, proizveden iz biomase1

Referenčni stroški zajemajo proizvodnjo električne energije iz bioplina, proizvedenega iz biomase z več kot
75-odstotnim prostorninskim deležem virov B 1 in B 2 iz priloge V te uredbe.

Nespremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov2, 3
[EUR/MWh]

Skupaj referenčni
stroški

mikro (< 50 kW)

118,72

41,33

160,05

mala (< 1 MW)

111,75

44,00

155,76

srednja (do 10 MW)

96,18

44,59

140,77

velika (do 125 MW)

/

/

/

Velikostni razred
proizvodne naprave

[EUR/MWh]

1

Referenčni stroški v proizvodnih napravah na bioplin z uporabo enega ali več vrst substratov.

2

Spremenljivi del referenčnih stroškov se letno ali tudi pogosteje usklajuje na podlagi napovedi o referenčnih tržnih cenah
substrata koruzne silaže.

3

Stanje spremenljivih stroškov za leto 2009.

6.2

Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE na bioplin, proizveden iz biološko razgradljivih
odpadkov

Referenčni stroški zajemajo proizvodnjo električne energije iz bioplina, proizvedenega iz biološko
razgradljivih odpadkov z več kot 25-odstotnim prostorninskim deležem virov C 1 in C 2 iz priloge V te
uredbe.

Velikostni razred
proizvodne naprave

Nespremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov1
[EUR/MWh]

Skupaj referenčni
stroški

139,23

/

139,23

srednja (do 10 MW)

129,15

/

129,15

velika (do 125 MW)

/

/

/

mikro (< 50 kW)
mala (< 1 MW)

1

[EUR/MWh]

Spremenljivi del referenčnih stroškov, ki je odvisen od količine proizvedene električne energije, se za namene te uredbe
zanemari.
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Usklajevanje spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnih naprav OVE na bioplin,
proizveden iz biomase

Spremenljivi del referenčnih stroškov se letno ali tudi pogosteje usklajuje na podlagi napovedi Agencije za
energijo o referenčnih cenah energije na trgu.
Spremenljivi del referenčnih stroškov se na podlagi objavljene metodologije iz tretjega odstavka 6. člena te
uredbe uskladi s spremembami cen substrata koruzne silaže iz napovedi o referenčnih tržnih cenah energije
na podlagi te enačbe:
SDRS (i) = IS x SDRS (0) + N x (1 – IS)
kjer je:
SDRS(i)

spremenljivi del referenčnih stroškov za prihodnje leto [EUR/MWh],

SDRS(0)

izhodiščni spremenljivi del referenčnih stroškov za izhodiščno leto 2009 [EUR/MWh],

IS

indeks cene substrata, ki je na podlagi napovedi o referenčnih tržnih cenah energije
določen kot:
IS = CS (i) / CS (0)
kjer je

N

CS(i)

cena substrata koruzne silaže iz napovedi Agencije za energijo za prihodnje
leto [EUR/t],

CS(0)

izhodiščna cena substrata koruzne silaže za izhodiščno leto 2009 [EUR/t],

korekcijski faktor pri določanju SDRS:
N = 11,90 (mikro in male proizvodne enote),
N = 7,14 (srednje proizvodne enote).

Skladno s spremembo spremenljivega dela referenčnih stroškov se spremenijo tudi skupni referenčni
stroški.

Stran
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Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE – plin iz blata čistilnih naprav odpadnih vod

Referenčni stroški zajemajo proizvodnjo električne energije iz plina, proizvedenega iz blata iz vira C 3 iz
priloge V te uredbe.

Velikostni razred
proizvodne naprave

Nespremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov1
[EUR/MWh]

Skupaj referenčni
stroški

mikro (< 50 kW)

85,84

/

85,84

mala (< 1 MW)

74,42

/

74,42

srednja (do 10 MW)

66,09

/

66,09

velika (do 125 MW)

/

/

/

[EUR/MWh]

Spremenljivi del referenčnih stroškov, ki je odvisen od količine proizvedene električne energije, se za namene te uredbe
zanemari.
1

8

Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE – odlagališčni plin

Velikostni razred
proizvodne naprave

Nespremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov1
[EUR/MWh]

Skupaj referenčni
stroški

mikro (< 50 kW)

99,33

/

99,33

mala (< 1 MW)

67,47

/

67,47

srednja (do 10 MW)

61,67

/

61,67

velika (do 125 MW)

/

/

/

1

[EUR/MWh]

Spremenljivi del referenčnih stroškov, ki je odvisen od količine proizvedene električne energije, se za namene te uredbe
zanemari.
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Referenčni stroški proizvodnih naprav OVE – biološko razgradljivi odpadki

Referenčni stroški zajemajo proizvodnjo električne energije iz biološko razgradljivih odpadkov iz virov C 1,
C 2, C 3 in C 4 iz priloge V te uredbe.

Velikostni razred
proizvodne naprave

Nespremenljivi del
referenčnih
stroškov
[EUR/MWh]

Spremenljivi del
referenčnih
stroškov1
[EUR/MWh]

Skupaj referenčni
stroški

–

–

–

mala (< 1 MW)

77,44

/

77,44

srednja (do 10 MW)

74,34

/

74,34

velika (do 125 MW)

2

/

2

mikro (< 50 kW)

[EUR/MWh]

1

Spremenljivi del referenčnih stroškov, ki je odvisen od količine proizvedene električne energije, se za namene te uredbe
zanemari.

2

Referenčni stroški se določijo za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena te
uredbe.

Stran
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PRILOGA II
Določanje cen zagotovljenega odkupa električne energije
Cene zagotovljenega odkupa so glede na uporabljeni OVE in velikostni razred proizvodne naprave OVE
enake referenčnim stroškom, določenim v prilogi I, in so sestavljene iz dveh delov:
1.

nespremenljivi del cene zagotovljenega odkupa je enak nespremenljivemu delu
referenčnih stroškov in se ne spreminja ves čas trajanja pogodbe o zagotovljenem odkupu;

2.

spremenljivi del cene zagotovljenega odkupa je enak spremenljivemu delu referenčnih
stroškov, če je ta določen, in se letno ali tudi pogosteje usklajuje po objavi referenčnih cen
goriva.

Za proizvodne enote OVE, za katere spremenljivi del cene zagotovljenega odkupa ni določen, se navaja
samo cena zagotovljenega odkupa.
Cene zagotovljenega odkupa električne energije v pogodbah o zagotovljenem odkupu
1

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – hidroenergija

Velikostni razred
proizvodne naprave

Cena zagotovljenega odkupa
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)

105,47

mala (< 1 MW)

92,61

srednja (do 5 MW)

82,34

2

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – vetrna
energija

Velikostni razred
proizvodne naprave

Cena zagotovljenega odkupa
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)
mala (< 1 MW)
srednja (do 5 MW)

95,38
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3

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – sončna
energija

3.1

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na sončno
energijo, ki so postavljene na stavbah ali gradbenih konstrukcijah
Cena zagotovljenega odkupa [EUR/MWh]

Velikostni razred
proizvodne naprave

Na stavbah ali gradbenih
konstrukcijah

Sestavni del ovoja zgradbe
oziroma elementov zgradbe1

mikro (< 50 kW)

415,46

477,78

mala (< 1 MW)

380,02

437,03

srednja (do 5 MW)

315,36

362,67

Proizvodna naprava OVE, kot določa drugi odstavek 14. člena te uredbe.

1

3.2

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na sončno
energijo, ki so zgrajene kot samostojni objekti1

Velikostni razred
proizvodne naprave

Cena zagotovljenega odkupa
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)

390,42

mala (< 1 MW)

359,71

srednja (do 5 MW)

289,98

Samostojni objekti iz razreda 2302 v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo objektov.

1

4

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – geotermalna
energija

Velikostni razred
proizvodne naprave

Cena zagotovljenega odkupa
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)
mala (< 1 MW)
srednja (do 5 MW)

152,47

Stran
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Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 30 % vhodne geotermalne energije, je proizvodna
naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore za to proizvodno
napravo OVE.

5

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na lesno
biomaso, pri katerih lesna biomasa pomeni več kot 90 % dovedene primarne energije goriva

Referenčni stroški zajemajo proizvodnjo električne energije z uporabo biomase iz virov A 1, A 2 in A 3 ter
biomase iz vira B 1 iz priloge V uredbe.

Velikostni razred
proizvodne naprave

Nespremenljivi del
Spremenljivi del
cene zagotovljenega cene zagotovljenega
odkupa
odkupa
[EUR/MWh]
[EUR/MWh]

Cena
zagotovljenega
odkupa
[EUR/MWh]

1

1

1

mala (< 1 MW)

161,95

62,40

224,35

srednja (do 5 MW)

115,52

51,92

167,43

mikro (< 50 kW)

1

6

Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – bioplin

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije bioplina, je proizvodna naprava
OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore za to proizvodno napravo OVE.
Toplota iz bioplinarne, ki se porabi za pridobivanje bioplina, se ne šteje za koristno toploto.
Če gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko več kot 30 % substrata za pridobivanje bioplina, je
proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore za to
proizvodno napravo OVE.
Če gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko več kot 70 % substrata za pridobivanje bioplina, je
proizvodna naprava OVE z nazivno električno močjo do 200 kW upravičena do izplačila dodatka v višini
20 % obratovalne podpore za to proizvodno napravo OVE.
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Nespremenljivi del
Spremenljivi del
cene zagotovljenega cene zagotovljenega
odkupa
odkupa
[EUR/MWh]
[EUR/MWh]

Cena
zagotovljenega
odkupa
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)

118,72

41,33

160,05

mala (< 1 MW)

111,75

44,00

155,76

srednja (do 5 MW)

96,18

44,59

140,77

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na bioplin,
proizveden iz biološko razgradljivih odpadkov

Velikostni razred
proizvodne naprave

mikro (< 50 kW)
mala (< 1 MW)
srednja (do 5 MW)

7

5267

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na bioplin,
proizveden iz biomase

Velikostni razred
proizvodne naprave

6.2

Stran

Cena
zagotovljenega
odkupa
[EUR/MWh]
139,23
129,15

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – plin iz blata
čistilnih naprav odpadnih vod

Velikostni razred
proizvodne naprave

Cena zagotovljenega odkupa
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)

85,84

mala (< 1 MW)

74,42

srednja (do 5 MW)

66,09

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije plina iz blata čistilne naprave
odpadnih vod, je proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne
podpore za to proizvodno napravo OVE. Toplota, ki se porabi za pridobivanje plina, se ne šteje za
koristno toploto.

Stran
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Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE –odlagališčni
plin

Velikostni razred
proizvodne naprave

Cena zagotovljenega odkupa
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)

99,33

mala (< 1 MW)

67,47

srednja (do 5 MW)

61,67

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije odlagališčnega plina, je
proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore za to
proizvodno napravo OVE.
9

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE – biološko
razgradljivi odpadki

Velikostni razred
proizvodne naprave
mikro (< 50 kW)

Cena zagotovljenega odkupa
[EUR/MWh]
/

mala (< 1 MW)

77,44

srednja (do 5 MW)

74,34

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 30 % vhodne energije biološko razgradljivih odpadkov,
je proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore za to
napravo OVE.
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PRILOGA III
Določanje višine obratovalnih podpor za električno energijo
Višina obratovalne podpore
Obratovalne podpore se določijo tako, da se od skupnih referenčnih stroškov za proizvodno napravo
OVE in velikostni razred iz priloge I, ki se letno ali pogosteje usklajujejo glede na referenčne stroške
energentov, odšteje cena, ki jo lahko električna energija iz proizvodne naprave OVE doseže na trgu z
električno energijo.
Višino obratovalne podpore v EUR /MWh določa enačba:
obratovalna podpora (leto i) = referenčni stroški (leto i) – referenčna cena el. energije (leto i) x B
Referenčna cena električne energije je pričakovana tržna cena električne energije iz napovedi Agencije za
energijo o referenčnih tržnih cenah energije.
Faktor B izraža značilnosti obratovanja posameznih vrst proizvodnih naprav OVE ter s tem kakovost
proizvedene električne energije in tržno moč, ki vplivata na doseženo ceno električne energije iz teh
proizvodnih naprav na trgu z električno energijo.
Izjemoma je obratovalna podpora za proizvodne naprave OVE na lesno biomaso v sosežigu z energenti
fosilnega izvora, pri katerem biomasa pomeni manj kot 5 % celotne dovedene primarne energije, enaka
določenim referenčnim stroškom.
Faktor B za velikostne razrede proizvodnih naprav OVE
Velikostni
razred

Hidroenergija

Veter

Sončna
energija

Geotermalna
energija

Biomasa

Bioplin

Plin iz
blata
čistilnih
naprav

Odlagališčni plin

Biološko
razgradljivi
odpadki

mikro
(< 50 kW)
mala
(< 1 MW)

0,86

0,80

0,88

0,92

0, 88

0,88

0,92

0,92

0,92

0,86

0,80

0,88

0,92

0,91

0,91

0,92

0,92

0,92

srednja
(do 10 MW)
velika
(do 125 MW)

0 90

0, 80

0,91

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,90

0,86

1

0,92

0,92

1

1

1

0,92

Stran
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Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – hidroenergija

Velikostni razred
proizvodne naprave

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)

49,57

mala (< 1 MW)

36,71

srednja (do 10 MW)

23,84

velika (do 125 MW)

18,07

2

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – vetrna energija

Velikostni razred
proizvodne naprave

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)
43,38

Mala (< 1 MW)
srednja (do 10 MW)
velika (do 125 MW)
3

30,84

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – sončna energija

Pri določanju višine obratovalne podpore se upoštevajo referenčni stroški skladno s prvim odstavkom
točke 3 priloge I te uredbe.
3.1 Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE na sončno energijo, ki
so postavljene na stavbah ali gradbenih konstrukcijah
Velikostni razred
proizvodne naprave

1

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]
Na stavbah ali gradbenih
konstrukcijah

Sestavni del ovoja zgradbe
oziroma elementov zgradbe(1)

mikro (< 50 kW)

358,26

420,58

mala (< 1 MW)

322,82

379,83

srednja (do 10 MW)

256,21

303,52

velika (do 125 MW)

215,71

257,82

Proizvodna naprava OVE, kot določa drugi odstavek 14. člena te uredbe.
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Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE na sončno energijo,
ki so zgrajene kot samostojni objekti1

Velikostni razred
proizvodne naprave

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)

333,22

mala (< 1 MW)

302,51

srednja (do 10 MW)

230,83

velika (do 125 MW)

204,22

Samostojni objekti iz razreda 2302 v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo objektov.

1

4

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – geotermalna
energija

Velikostni razred
proizvodne naprave
mikro (< 50 kW)
mala (< 1 MW)
srednja (do 10 MW)
velika (do 125 MW)
1

Št.

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]
1

92,67
1

Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 30 % vhodne geotermalne energije, je proizvodna
naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore.

Stran
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5

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – biomasa

5.1

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE na lesno biomaso,
pri katerih lesna biomasa pomeni več kot 90 % dovedene primarne energije goriva

Velikostni razred
proizvodne naprave
mikro (< 50 kW)

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]
1

mala (< 1 MW)

165,20

srednja (do 10 MW)

107,63

velika (do 125 MW)

1

Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.

1

5.2

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE na lesno biomaso v
sosežigu z energenti fosilnega izvora, pri katerem lesna biomasa pomeni več kot 5 %
dovedene energije goriva

Velikostni razred
proizvodne naprave

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)
mala (< 1 MW)

42,74

srednja (do 10 MW)
velika (do 125 MW)

1

Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.

1

5.3

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE na lesno biomaso v
sosežigu z energenti fosilnega izvora, pri katerem lesna biomasa pomeni manj kot 5 %
dovedene energije goriva

Velikostni razred
proizvodne naprave

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)
mala (< 1 MW)
srednja (do 10 MW)
velika (do 125 MW)

26,40
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6

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – bioplin

6.1

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE na bioplin,
proizveden iz biomase

Velikostni razred
proizvodne naprave

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)

102,85

mala (< 1 MW)

96,61

srednja (do 10 MW)

80,97

velika (do 125 MW)

/

6.2

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE na bioplin,
proizveden iz biološko razgradljivih odpadkov

Velikostni razred
proizvodne naprave
mikro (< 50 kW)

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]
/

mala (< 1 MW)

80,08

srednja (do 10 MW)

69,35

velika (do 125 MW)

/

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije bioplina, je proizvodna naprava
OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore. Toplota iz bioplinarne, ki se
porabi za pridobivanje bioplina, se ne šteje za koristno toploto.
Če gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko več kot 30 % substrata za pridobivanje bioplina, je
proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore.
Če gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko več kot 70 % substrata za pridobivanje bioplina, je
proizvodna naprava OVE z nazivno električno močjo do 200 kW upravičena do izplačila dodatka v višini
20 % obratovalne podpore.

Stran
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Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – plin iz blata
čistilnih naprav odpadnih vod

Velikostni razred
proizvodne naprave

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)

26,04

mala (< 1 MW)

14,62

srednja (do 10 MW)

6,94

velika (do 125 MW)

/

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije plina iz blata čistilnih naprav
odpadnih vod, je proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne
podpore.
8

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – odlagališčni plin

Velikostni razred
proizvodne naprave

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]

mikro (< 50 kW)

39,53

mala (< 1 MW)

7,67

srednja (do 10 MW)

2,52

velika (do 125 MW)

/

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije odlagališčnega plina, je
proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore.
9

Obratovalne podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – biološko
razgradljivi odpadki

Velikostni razred
proizvodne naprave
mikro (< 50 kW)

Obratovalna podpora
[EUR/MWh]
/

mala (< 1 MW)

17,64

srednja (do 10 MW)

14,54

velika (do 125 MW)

/

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 30 % vhodne energije biološko razgradljivih
odpadkov, je proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne
podpore.
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PRILOGA IV
VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O DODELITVI PODPORE ZA ELEKTRIČNO
ENERGIJO, PROIZVEDENO IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE)

1
1.1
1.2
1.3

Podatki o proizvodni napravi OVE
Ime proizvodne naprave
Kraj proizvodne naprave
Številka deklaracije o proizvodni napravi

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Podatki o vlagatelju1
Ime in priimek osebe za stike
Naslov
Telefon, telefaks, e-naslov
Davčna številka vlagatelja

1

Če vlagatelj ni sam v celoti lastnik proizvodne naprave OVE, je treba priložiti overjeno pooblastilo vseh solastnikov.
Če je vlagatelj upravljavec proizvodne naprave OVE, je treba priložiti overjeno pooblastilo lastnika ali vseh lastnikov proizvodne naprave OVE.

3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2

Podatki o letni proizvodnji električne energije proizvodne
naprave OVE – ocena
Neto proizvedena električna energija
Neto proizvedena električna energija s potrdili o izvoru
(bruto proizvedena električna energija s potrdili o izvoru – lastna raba
proizvodne naprave)
Neto proizvedena električna energija s potrdili o izvoru, porabljena
kot lastni odjem

Podatki o gorivu
Osnovno gorivo2
Pomožno gorivo3

2

Pri biomasi je treba navesti prevladujočo vrsto biomase skladno z 12. členom te uredbe, pri bioplinu pa delež gnoja in gnojevke.
Pri sosežigu je treba navesti osnovno fosilno gorivo ter delež in vrsto biomase na letni ravni).
3
Pri pomožnem gorivu je treba navesti vrsta in delež glede na osnovno gorivo.

5

Pregled merilnih in registrirnih naprav za električno energijo, za katero se prejema podpora

Na enočrtni shemi s pregledom merilnih mest za merjenje energijskih veličin za pridobitev deklaracije o proizvodni napravi je
treba vnesti tudi merilno mesto za merjenje in registriranje vse neto proizvedene električne energije proizvodne naprave. Število,
mesto vgradnje in vrsta merilnih naprav morajo biti v skladu z uredbo o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki za
proizvedeno električno energijo prejemajo potrdila o izvoru in podpore.

Stran
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Podatki merilne in registrirne naprave
Ime
proizvajalca
in tip

Serijska
številka

Merilni
obseg
/enote

Leto
vgradnje

Mesto
vgradnje na
shemi

Zadnja
kontrola,
potrditev

Neto proizvedena
električna energija
Koristna toplota
Gorivo OVE
Gorivo fosilnega
izvora

Podatki o gradnji in začetku obratovanja proizvodne naprave OVE4
Datum, številka in kraj izdaje uporabnega dovoljenja
Datum sklenitve in številka pogodbe o dostopu do elektroenergetskega
omrežja
6.3 Datum sklenitve in številka pogodbe o priključitvi na omrežje
6
6.1
6.2

4

Točka 6 se izpolni in priloži samo, če je prišlo do sprememb po izdaji deklaracije za proizvodno napravo in nova deklaracija ni potrebna.

7

Podatki o višini investicijskih vlaganj in vlaganj v obnovo proizvodne naprave OVE ter o
prejetih subvencijah

7.1

Proizvodne naprave OVE5
Višina investicijskih vlaganj, pripravljena skladno z metodologijo za
določanje referenčnih stroškov
Leto investicijskih vlaganj
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme/pooblaščeni revizor6
Ime in priimek
Podpis, datum

5
6

Točka 7.1 se izpolni samo za proizvodne naprave iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.
Za mikro proizvodne naprave (velikostni razred 1) za dokazilo višine investicijskih vlaganj zadoščajo kopije pogodb in računov v zvezi z gradnjo
proizvodne naprave.

7.2

7
8

Obnovljene proizvodne naprave OVE7
Višina investicijskih vlaganj v obnovo, pripravljena skladno z metodologijo
za določanje referenčnih stroškov
Leto investicijskih vlaganj
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme/pooblaščeni revizor8
Ime in priimek
Podpis, datum

Točka 7.2 se izpolni samo za proizvodne naprave iz 17. člena te uredbe.
Za mikro proizvodne naprave (velikostni razred 1) za dokazilo višine investicijskih vlaganj zadoščajo kopije pogodb in računov v zvezi z gradnjo
proizvodne naprave.
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Prejete subvencije
Vrsta prejetih subvencij9
Datum oziroma trajanje prejemanja subvencij
Znesek prejetih subvencij
Kopija uradnega dokumenta o prejetih subvencijah

Pri vrsti prejetih subvencij je treba navesti obliko državne pomoči, npr. povratna ali nepovratna investicijska pomoč, obrestne mere posojil, ugodnejše
od običajnih, drugo.

8
8.1
8.2

Vrsta zaprošene podpore
Podpora kot zagotovljeni odkup električne energije
Podpora kot obratovalna podpora

Kraj in datum

Podpis odgovorne osebe vlagatelja
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PRILOGA V
Biomasa, ki se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije, ki prejema podpore, razdeljena
po virih
Vir biomase – 1. stopnja

Vir biomase – 2. stopnja

A Lesna biomasa

A 1 Les iz gozdov in nasadov
A 2 Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije
A 3 Odslužen les

B

Biomasa iz kmetijstva

B 1 Energetske rastline
B 2 Biorazgradljive frakcije izdelkov, ostankov in odpadkov

C

Biološko razgradljivi odpadki

C 1 Biološko razgradljivi komunalni odpadki
C 2 Biološko razgradljivi industrijski odpadki
C 3 Blato iz čistilnih naprav odpadnih vod
C 4 Pregnito blato iz anaerobne obdelave biološko razgradljivih
odpadkov

A1

Les iz gozdov in nasadov

Les iz gozdov in nasadov zajema les iz gozdov, parkov, nasadov hitro rastočih drevesnih in grmovnih vrst
ter drugih nasadov. Lesu v tej kategoriji je mogoče samo zmanjšati velikost, odstraniti skorjo, ga posušiti ali
navlažiti.
A2

Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije

V to kategorijo so uvrščeni lesni stranski proizvodi in ostanki iz industrijske proizvodnje. To gorivo je
lahko kemično neobdelano (npr. ostanki pri odstranjevanju skorje, žaganju, razžagovanju, oblikovanju ali
stiskanju) ali pa gre za ostanke kemično obdelanega lesa, če ne vsebujejo težkih kovin ali halogeniranih
organskih sestavin, ki izvirajo iz uporabe lesnih zaščitnih sredstev ali premazov.
A3

Odslužen les

Ta kategorija zajema odslužen les, ki je pri uporabniku že zadostil svojemu temeljnemu namenu in ga ima
ta za odpadek. Odslužen les ne sme vsebovati težkih kovin ali halogeniranih organskih sestavin, ki izvirajo
iz uporabe lesnih zaščitnih sredstev ali premazov.

B1

Energetske rastline

Energetske rastline so lesni ali nelesni pridelek, gojen posebej v energetske namene.
B2

Biorazgradljive frakcije izdelkov, ostankov in odpadkov

Ta kategorija zajema biorazgradljive frakcije izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva, vključno s
snovmi rastlinskega in živalskega izvora.
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Biološko razgradljivi komunalni in industrijski odpadki

Biološko razgradljivi komunalni in industrijski odpadki so biološko razgradljiva frakcija industrijskih in
komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki.
C3

Blato iz čistilnih naprav odpadnih vod

V to kategorijo je uvrščeno odpadno blato komunalnih in industrijskih čistilnih naprav.
C4

Pregnito blato iz anaerobne obdelave biološko razgradljivih odpadkov
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MINISTRSTVA
1781.

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih
za opravljanje trgovinske dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o trgovini
(Uradni list RS, št. 24/08) izdaja minister za gospodarstvo

PRAVILNIK
o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje
trgovinske dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki se nanašajo na prostor, opremo
in naprave v prodajalni, zunanjost prodajalne, način, opremo
in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln, način, opremo in
naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo.
II. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI V TRGOVINI
NA DROBNO
2. člen
Trgovina na drobno se opravlja v prodajalni, v kateri
morajo prostori, oprema in naprave ustrezati vrsti in lastnostim
blaga, načinu prodaje blaga in pogojem, ki so določeni s tem
pravilnikom in z drugimi predpisi.
3. člen
(1) Blago se v prodajalni neposredno prodaja v prodajnem
prostoru. Če je v sklopu prodajalne tudi ustrezno urejen prostor
ali odprt prodajni prostor, kjer se blago neposredno prodaja, se
tudi ta prostor šteje za prodajni prostor.
(2) Skladišče je prostor v prodajalni ali zunaj nje, v katerem se shranjuje blago in embalaža. Skladišče ni obvezen
prostor prodajalne.
(3) Razporeditev opreme v prodajalni mora zagotavljati
varno gibanje kupcev in zaposlenih v prodajalni ter varno ravnanje z blagom.
4. člen
(1) Če se prodaja nepakirano blago, ki se tehta, mora
imeti prodajni prostor na oddelku, kjer je to blago, tehtnico za
tehtanje nepredpakiranega blaga. Tehtnica mora biti skladna z
meroslovnimi predpisi in primerna za količino in vrsto blaga, ki
se prodaja. Če se blago tehta skupaj z embalažo (razen delikatesnega papirja, folije in vrečk), mora imeti tehtnica vključeno
funkcijo tariranja, ki mora omogočati, da se pri določitvi cene
upošteva le dejanska masa blaga. V primeru, da tehtnica nima
te funkcije, mora prodajalec maso embalaže odšteti od skupne
mase in pri določitvi cene upoštevati le dejansko maso blaga.
(2) Če se prodajajo oblačila, ki se pomerjajo, mora imeti
prodajni prostor kabino za pomerjanje oblačil z ogledalom,
obešalnikom in sedežem.
(3) Če se prodaja obutev, ki se pomerja, mora imeti prodajni prostor sedež in ogledalo.
(4) V prodajnem prostoru prodajalne, kjer je prodaja samopostrežna, morajo biti nakupovalne košarice ali nakupovalni
vozički, razen če to ne ustreza vrsti ali načinu prodaje blaga.
5. člen
(1) Prodajalna mora imeti urejen in neoviran dostop do
vhoda.
(2) Na zunanji strani prodajalne mora biti na vidnem
mestu napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim
imenom prodajalne.
(3) Pri vhodu v prodajalno mora biti na vidnem mestu
urnik obratovalnega časa prodajalne.
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(4) Če se opravlja trgovinska dejavnost tudi na ustrezno
urejenem prostoru ob prodajalni, mora biti na tem prostoru
zagotovljeno neovirano gibanje.
III. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI ZA PRODAJO BLAGA
ZUNAJ PRODAJALN
6. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od
vrat do vrat, na daljavo ali na tržnici.
7. člen
Potujoča prodajalna mora imeti tako prirejeno vozilo, da
omogoča prodajo blaga. Za prodajo blaga s potujočo prodajalno se smiselno uporabljajo določbe 2. člena, prvega, drugega,
tretjega in petega odstavka 4. člena in prvega, drugega in
tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
8. člen
Za premično stojnico se šteje mizi podobna priprava, ki
omogoča prodajo blaga. Za prodajo blaga s premično stojnico
se smiselno uporabljajo določbe 2. člena, prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 4. člena in prvega, drugega in tretjega
odstavka 5. člena tega pravilnika.
9. člen
Za prodajni avtomat se šteje tehnična naprava, ki omogoča prodajo blaga brez človekovega sodelovanja. Za prodajo
blaga s prodajnim avtomatom se smiselno uporabljajo določbe
2. člena, petega odstavka 4. člena in prvega in drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
10. člen
Za prodajo blaga od vrat do vrat se šteje način prodaje
blaga zunaj poslovnih prostorov trgovca kot je to opredeljeno v 4.c poglavju Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list
RS, št. 98/04, 46/06 – odl. US, 114/06 – ZUE in 126/07), pri čemer mora prodajalec kupcu predložiti dokazilo, s katerim izkaže
firmo ali ime in sedež trgovca, priimek in ime prodajalca in pooblastilo za zastopanje, ki ne sme biti starejše od enega leta.
11. člen
Za prodajo blaga na daljavo se uporabljajo določbe
4.b poglavja Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS,
št. 98/04, 46/06 – odl. US, 114/06 – ZUE in 126/07).
12. člen
Tržnica kot posebej organiziran in urejen poslovni prostor omogoča prodajo blaga na odprtem ali v zaprtem tržnem
prostoru. Tržnica mora imeti tržni red, ki ga določi upravljavec
in potrdi pristojni organ lokalne skupnosti. Tržnica mora imeti
na vidnem mestu tržni red z urnikom obratovalnega časa. Za
prodajo blaga na tržnici se uporabljajo določbe 2. in 3. člena,
prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 4. člena in 5. člena tega pravilnika.
IV. MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI V POSEBEJ UREJENEM
PROSTORU V TRGOVINI NA DEBELO
13. člen
Za posebej urejen prostor v trgovini na debelo se štejeta
skladišče in veletržnica.
14. člen
(1) Skladišče za opravljanje trgovine na debelo je namenjeno prodajanju in skladiščenju blaga.
(2) Za skladišče za trgovanje z blagom na debelo se
smiselno uporabljajo določbe 2. in 3. člena, prvega odstavka
4. člena ter 5. člena tega pravilnika.
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15. člen
(1) Veletržnica je posebej urejen prostor, kjer se trguje
na debelo v izvirno pakiranih enotah (zaboji, palete, zabojniki
in podobno).
(2) Za veletržnico se smiselno uporabljajo določbe četrtega odstavka 3. člena, prvega odstavka 4. člena ter 5. člena
tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo
na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93,
34/03 – popr., 57/93, 110/02 – ZVPot in 24/08 – ZT‑1).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-1/2008/22
Ljubljana, dne 28. aprila 2009
EVA 2008-2111-0008
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1783.

Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja
zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije za leto 2009

Na podlagi 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ UPB‑1, Uradni list RS, št. 69/04, 117/06
– ZDavP2, 26/08) in 17. ter 80. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 53/08) je Svet
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 18. 12.
2008 sprejel

SKLEP
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega
prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije za leto 2009
1. člen
(splošne določbe)
Ta Sklep določa stopnje, načine in roke zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v
nadaljevanju: KGZS) za leto 2009.
Zbornični prispevek se odmerja na podlagi Zakona o
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju:ZKGZ),
Statuta KGZS in tega Sklepa.
2. člen
(zavezanci)

1782.

Pravilnik o spremembah
Pravilnika o centralnem registru oporok

Na podlagi 108.a člena Zakona o notariatu (Uradni list
RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08)
je skupščina Notarske zbornice Slovenije dne 23. 3. 2009,
v soglasju z ministrom za pravosodje izdala

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o centralnem
registru oporok
1. člen
V Pravilniku o centralnem registru oporok (Uradni list
RS, št. 2/07 in 64/08) se v 10. členu črta drugi odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »90 točk« nadomesti z besedilom »41 eurov«, v drugem in tretjem odstavku pa
se besedilo »50 točk« nadomesti z besedilom »23 eurov«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350/2009
Ljubljana, dne 23. marca 2009
EVA 2009-2011-0048
Marjana Tičar Bešter l.r.
Predsednica
Notarske zbornice Slovenije
Soglašam!
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka so obvezni in
prostovoljni člani KGZS v skladu z drugim odstavkom 22. člena
ZKGZ.
Zbornični prispevek se odmeri na podlagi uradnih podatkov, razvidnih iz evidenc v skladu s 4. členom ZKGZ, in sicer na
dan 30. 6. v letu, za katero se zbornični prispevek odmerja.
Zavezancem se zbornični prispevek odmeri z odločbo.
3. člen
(zbornični prispevek A)
Zavezanci za zbornični prispevek A so:
– ena izmed oseb, ki kot lastniki, zakupniki, uživalci,
imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in
gozdov na območju Republike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in je katastrski
dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosegal najmanj
167,00 EUR,
– pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma
gozdov na območju Republike Slovenije, razen oseb javnega
prava, in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosegal najmanj 167,00 EUR.
Osnova za zbornični prispevek A je katastrski dohodek
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen za preteklo leto po
predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka in za fizične
osebe katastrski dohodek, zmanjšan zaradi naravnih nesreč,
požara ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, oziroma katastrski dohodek zmanjšan za oprostitve v
skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
Stopnja zborničnega prispevka A znaša 3,4% od osnove,
vendar ne manj kot pavšalni znesek v višini 8,35 EUR.
4. člen
(pavšalni znesek)
Pavšalni znesek 8,35 EUR plačajo:
– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot
kmetje,
– fizične osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v
članstvo zbornice,
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– osebe priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, če
ne izpolnjujejo pogojev za plačilo zborničnega prispevka B.
5. člen
(zbornični prispevek B)
Zbornični prispevek B plačujejo fizične osebe:
– ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost
iz 3. člena ZKGZ in so se priglasile kot samostojni podjetniki
posamezniki;
– če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali
gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ kot svoj edini
ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci
za davek od dohodkov iz dejavnosti in niso zajeti v prvi in drugi
alinei prvega odstavka 9. člena ZKGZ,
– priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so
bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice.
Osnova za zbornični prispevek B je dobiček iz opravljanja
dejavnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave,
ki jih določajo predpisi o dohodnini.
Stopnja zborničnega prispevka B je 1,3% od osnove.
6. člen
(zbornični prispevek C)
Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe:
– ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko.
Osnova za zbornični prispevek C za pravne osebe, ki se
ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko, je znesek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.
Stopnja zborničnega prispevka C je 0,17% od osnove.
7. člen
(zbornični prispevek pravnih oseb-prostovoljnih članic)
Pravnim osebam‑prostovoljnim članicam se zbornični
prispevek odmeri v višini 0,20% od zneska obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu od tistega dela
svojega poslovanja, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko ali
ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali predelavo kmetijskih,
gozdarskih ali ribiških proizvodov. Pravne osebe se s sprejemom v prostovoljno članstvo zavežejo, da bodo redno pošiljale
izračunano osnovo skupaj s pisno obrazložitvijo.
Pravnim osebam‑ prostovoljnim članicam, ki ne izpolnjujejo pogojev za odmero zborničnega prispevka C, se zbornični
prispevek odmeri v višini 257,67 EUR.
8. člen
(odmera prispevka članom, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo
po dveh podlagah)
Članu zbornice (fizični ali pravni osebi), ki izpolnjuje pogoje za članstvo v zbornici hkrati na dveh podlagah, se ugotovi
prispevna obveznost po obeh podlagah, odmeri pa samo tisti
zbornični prispevek, katerega znesek je večji.
9. člen
(dvojno članstvo v zbornicah)
Zavezancem zborničnega prispevka, ki so hkrati obvezni
člani Obrtno‑ podjetniške zbornice Slovenije, se ugotovi prispevno obveznost, ki se jo zmanjša v skladu s sporazumom
med zbornicama.
Zbornični prispevek, odmerjen v skladu s prvim odstavkom
tega člena, zavezanec plača v višini 50% zborničnega prispevka,
ne glede na obseg opravljanja posamezne dejavnosti.
10. člen
(odmera zborničnega prispevka)
Zbornični prispevek za leto 2009 se odmeri do 31. 12.
2010.
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11. člen
(rok za plačilo zborničnega prispevka A, B
in pavšalnega zneska)
Zavezanci za zbornični prispevek A in zbornični prispevek
B, ki ne presega 100,00 EUR, ter zavezanci za pavšalni znesek
plačajo zbornični prispevek v enkratnem znesku najkasneje v
30 dneh po izdaji odločbe.
Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični
prispevek B, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega
100,00 EUR lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih
obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v
60 dneh po izdaji odločbe.
12. člen
(roki za plačilo zborničnega prispevka C)
Zavezanci za zbornični prispevek C plačajo zbornični
prispevek v 30 dneh po izdaji odločbe.
Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih odmerjeni
zbornični prispevek presega 200,00 EUR, lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v
plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.
13. člen
(odločanje o odpisu, delnem odpisu,
odlogu ali obročnem plačevanju)
Zbornični prispevek se lahko zavezancu odpiše, če izpolnjuje katerega od naslednjih kriterijev:
– ne dosega usklajenega zneska minimalnega mesečnega dohodka na družinskega člana, ki ga na podlagi Zakona o
socialnem varstvu objavi minister za delo, družino in socialne
zadeve (potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o prejemkih
družinskih članov),
– v primerih naravnih in drugih nesreč, razen, če zaradi
teh že ni bil zmanjšan katastrski dohodek pri odmeri zborničnega prispevka (potrdilo pristojnega organa o naravni nesreči
na kmetiji),
– smrti družinskega člana, daljše bolezni oziroma poškodbe zavezanca ali njegovega družinskega člana oziroma
invalidnosti zavezanca ali njegovega družinskega člana, če bi
plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca
ali njegovih družinskih članov (dokazilo, da je zaradi smrti ali
zdravljenja ogroženo preživljanje),
– v drugih primerih, ko zavezanec izkaže utemeljen razlog,
ki ni zajet v zgoraj navedenih kriterijih, če bi plačilo zborničnega
prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegovega družinskega člana (ustrezna dokazila, ki dokazujejo utemeljen razlog,
zaradi katerega je ogroženo preživljanje).
Pri odločanju o odpisu zborničnega prispevka se upošteva premoženjsko stanje zavezanca in njegovih družinskih
članov v času, ko se o odpisu odloča.
Vloga za odpis zborničnega prispevka se vloži na posebnem obrazcu v roku 60 dni od dne izdaje odločbe o odmeri
zborničnega prispevka. Zbornični prispevek se zavezancu odpiše deloma ali v celoti in sicer za odmero, za katero je zavezanec vložil vlogo za odpis. Če je iz okoliščin mogoče sklepati,
da se premoženjsko stanje zavezanca ne bo popravilo, se
zbornični prispevek lahko odpiše za več let ali trajno.
V primerih iz druge alineje prvega odstavka se zbornični
prispevek odpiše delno in sicer na način, da se celotni odmerjeni zbornični prispevek zniža za odstotek ocenjene višine škode.
Razlogi iz druge alineje prvega odstavka se upoštevajo samo
za odmerno obdobje, na katerega se nanašajo.
Plačilo zborničnega prispevka se zavezancu lahko odloži
dokler trajajo razlogi, zaradi katerih prispevka ne more plačati,
oziroma se mu dovoli plačilo v največ šestih mesečnih obrokih,
če izkaže, da bi izterjava lahko ogrozila njegovo preživljanje ali
preživljanje njegovega družinskega člana.
O odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju zborničnega
prispevka, na predlog Komisije za odpis zborničnega prispevka, odloča Upravni odbor zbornice.
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Če zavezanec v času teka postopka za odpis zbornični
prispevek plača, se šteje, da je vlogo za odpis zborničnega
prispevka umaknil.
14. člen
(postopek odmere, pobiranja
in izterjave zborničnih prispevkov)
Zbornica svojim članom odmerja zbornični prispevek, ga
pobira in izterjuje.
15. člen
(zamudne obresti in stroški izterjave)
Ob izterjavi neplačanega zborničnega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta Sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Svet zbornice in ko da k določbam tretjega odstavka 3. člena, tretjega
odstavka 5. člena in tretjega odstavka 6. člena tega Sklepa, ki
določajo stopnje za odmero zborničnega prispevka, soglasje
Vlada Republike Slovenije.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62/01/2008
Ljubljana, dne 18. decembra 2008
Ciril Smrkolj l.r.
Predsednik
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Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

Na podlagi določil 9. in 16. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) ter v skladu z določili 26. člena Statuta
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije je Občni zbor Zveze
bibliotekarskih društev Slovenije na svojem zasedanju dne
27. marca 2009 sprejel naslednji spremenjeni in dopolnjeni

STATUT
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S Statutom Zveze (v nadaljevanju Statut) se urejajo vprašanja, ki se nanašajo na: namen, cilje in dejavnost Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveze), ime in
sedež, članstvo ter pravice in obveznosti članov, predstavljanje
in zastopanje, premoženje in odgovornost za obveznosti, organizacijo, upravljanje in organe Zveze, priznanja in nagrade,
javnost dela, finančno poslovanje in prenehanje dela.
2. člen
Zveza je prostovoljno, nevladno in nepridobitno strokovno združenje, ki povezuje bibliotekarska in druga strokovna
društva (v nadaljevanju društva) ter druge pravne osebe zasebnega prava in posameznike s področja knjižnične in informacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini. Zveza deluje
na območju Republike Slovenije.
Zveza je pravna naslednica 21. decembra 1947 ustanovljenega Društva bibliotekarjev Slovenije, ki se je 18. novembra
1983 na podlagi Samoupravnega sporazuma o združevanju
pokrajinskih društev v zvezo preimenovalo v Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije.
3. člen
Zveza je lahko včlanjena v druge sorodne organizacije v
Sloveniji in tujini.
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4. člen
Zveza je članica mednarodnega združenja IFLA (International Federation of Library Associations and Organisations).
5. člen
V Zvezo se društva in druge osebe združujejo z namenom, da pospešujejo razvoj knjižničarske stroke in dejavnosti
ter utrjujejo njen položaj v družbi, medsebojno sodelujejo in
koordinirajo dejavnosti, obravnavajo ter razrešujejo strokovna
vprašanja, ki so skupnega pomena, sodelujejo pri razvoju knjižničarske dejavnosti, knjižnic in knjižničnega sistema Slovenije
ter zagotavljajo profesionalno integriteto knjižničnih delavcev
v Sloveniji.
Zveza se pri svojem delu zavzema za najvišjo možno
raven profesionalnega delovanja ter za razvoj in varovanje
demokratičnih načel širše družbene skupnosti.
6. člen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo veljavni predpisi.
Zveza mora v pravnem prometu uporabljati le svoje registrirano ime. Zvezo zastopa in zanjo podpisuje ter sprejema
obveznosti predsednik Zveze.
Delo Zveze je javno.
7. člen
Zveza je ustanovljena na podlagi sklepov zborov članov
ustanoviteljev zveze.
Zveza je registrirana pri pristojnem registrskem organu
za notranje zadeve.
IME, SEDEŽ IN OZNAKE
8. člen
Ime zveze je: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
Skrajšano ime Zveze je: ZBDS.
Ime Zveze v angleškem jeziku je: Slovenian Library
Association.
Skrajšano ime Zveze v angleškem jeziku je: SLA.
Skrajšano ime Zveze se v pravnem prometu ne uporablja.
Sedež Zveze je v Ljubljani.
Poslovni naslov Zveze je: Turjaška 1, 1000 Ljubljana.
Sedež Zveze se lahko spremeni s sklepom Občnega zbora
Zveze.
Sprememba sedeža pomeni istočasno spremembo statuta.
Poslovni naslov se lahko spremeni s sklepom predsednika Zveze. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe statuta.
9. člen
Zveza uporablja pri svojem poslovanju žig.
Žig je okrogle oblike in nosi napis: ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE, LJUBLJANA.
10. člen
Zveza uporablja tudi logotip kvadratne oblike s stilizirano
glavo sove.
CILJI IN DEJAVNOST ZVEZE
11. člen
V Zvezi se društva, druge pravne osebe in posamezniki
združujejo zaradi uresničevanja naslednjih ciljev:
– krepiti ugled knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti,
– zastopati družbene in profesionalne interese zaposlenih v knjižničarstvu ter se zavzemati za njihovo profesionalno
integriteto,
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– zagotavljati najvišjo možno raven profesionalizma v
stroki,
– vzpodbujati in podpirati izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev,
– krepiti položaj in vzpodbujati razvoj vseh vrst knjižnic,
– podpirati svoboden pretok informacij in vzpodbujati
ustvarjanje pogojev za prost in enakopraven dostop do informacijskih virov in informacij vsem državljanom,
– pospeševati razvoj informacijske pismenosti prebivalstva,
– širiti zavest o nujnosti trajnega ohranjanja pisne kulturne
dediščine slovenskega naroda.
12. člen
Zveza uresničuje namen in cilje z izvajanjem naslednje
dejavnosti:
– skrbi za informiranje članov o zadevah skupnega interesa,
– koordinira delo med člani, krepi njihovo sodelovanje in
skupno nastopanje v javnosti,
– skrbi za uveljavljanje strokovnih priporočil, standardov
in normativov, Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev ter
Manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva,
– izdaja strokovne publikacije,
– organizira strokovna srečanja in druge oblike neformalnega izobraževanja knjižničarjev,
– sodeluje z državnimi oziroma upravnimi organi, ko gre
za urejanje zadev s področja knjižničarstva,
– sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju zakonskih in
drugih predpisov s področja knjižničarstva,
– sodeluje z mednarodnim knjižničarskim združenjem
IFLA in drugimi sorodnimi organizacijami in društvi doma in
v tujini,
– izvaja dogovorjene skupne akcije na področju delovanja
Zveze.
13. člen
Zveza za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za
opravljanje nepridobitne dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki je povezana z dejavnostjo društva, tako da izvaja izobraževanja, svetovanja, založniško in trgovinsko dejavnost.
ČLANSTVO
14. člen
Članstvo v Zvezi je prostovoljno.
Člani Zveze so pravne in fizične osebe.
15. člen
Članstvo v Zvezi je redno, pridruženo ali častno.
Redni člani Zveze so pravne osebe društva, pridruženi
člani Zveze so druge pravne osebe, častni člani Zveze so
fizične osebe.
16. člen
Redni član Zveze lahko postane bibliotekarsko ali sorodno društvo s področja knjižnične in informacijske dejavnosti iz
Slovenije ali tujine, ki sprejema poslanstvo in cilje Zveze in je
pripravljeno izvajati dogovorjeni program Zveze ter se ravnati
po določilih statuta in drugih dokumentov Zveze.
Za sprejem tujega člana v Zvezo veljajo enaki pogoji kot
za sprejem domačega.
Pridruženi član Zveze lahko postane pravna oseba s področja knjižnične in informacijske dejavnosti oziroma sorodnih
področij, iz Slovenije ali tujine.
Za sprejem tujega člana v Zvezo veljajo enaki pogoji kot
za sprejem domačega.
17. člen
Častni član Zveze lahko postane posameznik iz Slovenije
ali tujine, ki je pomembno prispeval k razvoju knjižnic in knjižni-
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čarstva. Naziv častnega člana Zveze, ki pomeni obliko posebnega priznanja, podeli na predlog Izvršnega odbora Upravni
odbor, pri čemer se pred včlanitvijo pridobi soglasje častnega
člana za članstvo v Zvezi.
Predloge za častne člane posredujejo Izvršnemu odboru
redni člani Zveze.
18. člen
Pridruženi in častni člani imajo pravico sodelovati v delu
Zveze v skladu z določili Statuta, ne morejo pa voliti in biti
izvoljeni v organe upravljanja Zveze.
19. člen
Zveza ima lahko tudi donatorje in sponzorje, ki so fizične
in pravne osebe in Zvezi pomagajo s finančnimi in materialnimi
prispevki ali kako drugače sodelujejo pri izvajanju dejavnosti
Zveze.
Donatorji in sponzorji niso člani Zveze. Način in oblike
sodelovanja v dejavnosti Zveze se opredelijo s pogodbo.
20. člen
Zveza ima lahko tudi simpatizerje. To so fizične in pravne
osebe, ki spremljajo dejavnost in akcije Zveze in v njih sodelujejo. Zveza jim lahko nudi določene ugodnosti pri spremljanju
oziroma sodelovanju v dejavnostih Zveze.
Simpatizerji niso člani Zveze.
Simpatizerji se lahko organizirajo v Klub prijateljev Zveze.
Pravila o delovanju Kluba prijateljev Zveze sprejme Upravni
odbor Zveze na predlog Izvršnega odbora Zveze.
21. člen
Vlogo za včlanitev v Zvezo predloži pravna oseba Izvršnemu odboru Zveze. Vloga mora vsebovati naslednji prilogi:
– sklep svojega najvišjega organa o včlanitvi v zvezo ter
– potrdilo o registraciji.
Vloga za sprejem se lahko zavrne v primeru, da kandidat
ne izpolnjuje s tem statutom določenih pogojev oziroma ne
izkazuje namena izpolnjevanja ciljev Zveze.
Na predlog Izvršnega odbora sprejme sklep o sprejemu v
članstvo Upravni odbor. V primeru zavrnitve vloge za včlanitev
je možna pritožba na Občni zbor, katerega odločitev je dokončna. Odločitev Občnega zbora se lahko izpodbija pred sodiščem
v skladu z Zakonom o društvih.
22. člen
Redni in pridruženi člani Zveze plačajo članarino za koledarsko leto. Predlog za višino članarine sprejme Upravni odbor
Zveze, potrdi pa ga Občni zbor v drugi polovici koledarskega
leta za naslednje leto. Občni zbor lahko odloči, da se višina
članarine določi za dve koledarski leti, vendar največ do konca
trajanja mandata aktualnega vodstva.
Častni člani članarine ne plačujejo.
23. člen
Člani bibliotekarskih in sorodnih društev oziroma drugih
pravnih oseb, ki so redni člani Zveze, dobijo člansko izkaznico,
na kateri je poleg polnega imena in logotipa Zveze tudi ime
društva oziroma druge pravne osebe, katere člani so.
Ob včlanitvi v Zvezo dobijo častni in pridruženi člani člansko izkaznico s polnim imenom in logotipom Zveze.
24. člen
Članstvo v Zvezi preneha z izstopom, izbrisom, izključitvijo, prenehanjem ali smrtjo in v drugih primerih, ki jih določa
Zakon o društvih.
Članstvo v Zvezi preneha tudi, če Zveza preneha s svojim
delovanjem.
25. člen
Sklep o izstopu iz članstva v Zvezi sprejme posameznik
ali pristojni organ pravne osebe.
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V primeru izstopa iz Zveze je član dolžan poravnati za
tekoče leto vse preostale finančne obveznosti do Zveze.
Sklep o izstopu iz Zveze se najkasneje do konca septembra za naslednje koledarsko leto v pisni obliki dostavi
Upravnemu odboru. O izstopih iz Zveze Upravni odbor poroča
Občnemu zboru.
26. člen
Redni ali pridruženi član se izbriše iz članstva v Zvezi, če
ne poravna članarine za preteklo leto. Pred izbrisom se člana
opozori, da obveznosti ni poravnal, ter se ga pozove, da jih
poravna najkasneje v 30‑tih dneh. Če član niti v tem roku ne
poravna svojih obveznosti, se ga izbriše iz članstva Zveze.
Sklep o izbrisu sprejme Upravni odbor, ki o tem poroča
Občnemu zboru. Z dnem izbrisa prenehajo vse pravice in obveznosti člana, ki je bil izbrisan.
27. člen
Člani so iz Zveze lahko izključeni v primeru kršitve določil
Statuta oziroma Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev.
Postopek izključitve iz članstva zaradi kršitve določil Statuta oziroma Etičnega kodeksa sproži Častno razsodišče v
skladu z določbami Pravilnika o delu Častnega razsodišča.
Sklep o izključitvi sprejme Upravni odbor z večino glasov
na seji navzočih članov.
Izključeni član ima pravico pritožbe na Občni zbor Zveze,
katerega odločitev je dokončna. Odločitev Občnega zbora se
lahko izpodbija pred sodiščem v skladu z Zakonom o društvih.
Izključeni član pred potekom treh let od izključitve ne
more ponovno postati član Zveze.
28. člen
Ob prenehanju članstva ne more imeti član nobenega
zahtevka do premoženja Zveze, razen v primeru, da je Zvezi odstopil v uporabo lastna materialna sredstva po posebni
pogodbi.
PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
29. člen
Pravice in dolžnosti rednih članov Zveze so:
– sodelovati pri vseh oblikah dela in aktivnostih, ki jih
organizira Zveza,
– uresničevati cilje in izvajati dejavnost Zveze v skladu s
poslanstvom in cilji Zveze,
– uresničevati in izvajati sklepe in naloge iz programa
dela Zveze,
– reševati probleme skupnega pomena usklajeno v Zvezi,
– obveščati Zvezo o svojih aktivnostih in stališčih v zvezi
s problematiko knjižničarstva,
– delovati skladno s sklepi Občnega zbora,
– delovati v skladu s Statutom in drugimi akti Zveze,
– delovati v skladu z načeli Etičnega kodeksa,
– redno plačevati članarino.
30. člen
Pravice in dolžnosti članov bibliotekarskih in sorodnih
društev združenih v Zvezo, so:
– sodelovati v delu Zveze,
– dajati predloge in iniciative v zvezi z delovanjem Zveze,
– voliti in biti izvoljen v organe Zveze,
– biti informiran o delu Zveze in njenih organov ter delovnih teles,
– objavljati v publikacijah in na spletni strani Zveze,
– koristiti popuste pri kotizacijah za strokovna srečanja
in drugih oblikah strokovnega izpopolnjevanja, ki jih organizira
Zveza,
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– koristiti popuste pri nakupu publikacij Zveze,
– koristiti druge ugodnosti, ki jih za člane pridobi Zveza,
– delovati v skladu z načeli Etičnega kodeksa,
– zahtevati strokovno zaščito Zveze v primeru oviranja
njihove strokovne dejavnosti.
Pravice in dolžnosti iz prvega odstavka, razen pravic iz
tretje alinee, imajo tudi pridruženi člani ter častni člani Zveze.
31. člen
Za svoje delo v organih Zveze posamezniki praviloma
ne prejemajo plačila, razen povrnitve neposrednih stroškov za
izvajanje svoje funkcije. Za izredne dosežke in požrtvovalnost,
ki jo posameznik pokaže s svojim delom v organih Zveze, lahko
Upravni odbor prizna takemu posamezniku nagrado.
ORGANI IN UPRAVLJANJE ZVEZE
32. člen
Organi Zveze so:
– Občni zbor
– Predsednik
– Upravni odbor
– Izvršni odbor
– Strokovni odbor
– Nadzorni odbor
– Častno razsodišče.
Občni zbor je najvišji organ upravljanja Zveze.
Upravni odbor, Izvršni odbor in Nadzorni odbor so organi
upravljanja Zveze, ki skupaj s Predsednikom vodijo celotno
poslovanje Zveze.
Nadzorni odbor izvaja nadzor nad delom in poslovanjem
Zveze.
Častno razsodišče spremlja spoštovanje etičnih načel
stroke in določil Statuta Zveze.
Strokovni odbor je najvišji strokovni organ Zveze, ki vodi
in koordinira strokovno delo Zveze.
Občni zbor
33. člen
Občni zbor Zveze ima naslednje naloge in pristojnosti:
– sprejema smernice in odločitve o osnovnih vprašanjih
dejavnosti in razvoja Zveze,
– sprejema Statut in druge splošne akte Zveze ter njihove
spremembe in dopolnitve,
– razpravlja o letnih poročilih o delu in načrtih dela Zveze,
ki jih predložijo Upravni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče ter odloča o sprejemu teh dokumentov,
– voli in razrešuje predsednika in podpredsednike Zveze,
– voli in razrešuje predsednika in člane Nadzornega odbora in Častnega razsodišča,
– voli in razrešuje predsednika in člane Sveta Knjižnice,
– voli in razrešuje predsednike sekcij,
– voli in razrešuje strokovnega tajnika Zveze,
– voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora
Kalanovega sklada,
– voli in razrešuje predsednika in člane komisije za Čopove diplome in priznanja,
– voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora
Stepišnikovega sklada,
– na predlog Upravnega odbora sklepa o ustanavljanju in
ukinjanju sekcij Zveze,
– na predlog Upravnega odbora odloča o višini članarine,
– odloča o predlogih, prošnjah in pritožbah članov,
– sprejema pravilnike o podeljevanju priznanj in nagrad,
– odloča o včlanjevanju Zveze v druga združenja in izstopanju iz njih,
– odloča o prenehanju dela Zveze,
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– odloča o drugih vprašanjih Zveze v skladu z zakonom
in tem Statutom.
34. člen
Občni zbor sestavljajo delegati rednih članov Zveze, ki so
imenovani v skladu s Statutom.
Posle iz svojih pristojnosti izvaja Občni zbor neposredno
na sejah in posredno preko drugih organov Zveze.
35. člen
Redni član Zveze imenuje delegate v Občni zbor po ključu
2 delegata na prvih 50 članov, za vsakih naslednjih 50 članov
mu pripada po 1 delegat, vendar skupaj največ sedem. Stanje
članstva se ugotavlja na dan 30. maj za tekoče leto.
Redni član izda svojim delegatom pooblastilo za zastopanje na Občnem zboru.
36. člen
Mandat delegatov v Občnem zboru traja dve leti oziroma
do zaključka mandata aktualnega vodstva Zveze. V primeru,
da imenovani delegat izstopi iz člana Zveze, se imenuje nadomestnega delegata za obdobje do zaključka mandata bivšega
delegata.
37. člen
Delegati, ki jih imenuje član Zveze, predstavljajo njegovo
delegacijo.
Delegati glasujejo na Občnem zboru tako, da ima vsak
član delegacije po en glas pri glasovanju.
38. člen
Seje Občnega zbora so praviloma najmanj enkrat letno.
Seja Občnega zbora se lahko izjemoma izvede tudi dopisno.
Seje Občnega zbora so redne ali izredne.
39. člen
Redne seje Občnega zbora sklicuje Predsednik.
Če Predsednik ne skliče redne seje Občnega zbora pravočasno, mora vzrok za zamudo obvezno preučiti Nadzorni
odbor, ki lahko sproži postopek za sklic izredne seje.
40. člen
Izredno sejo Občnega zbora lahko skliče Upravni odbor,
in sicer na pisno obrazložen zahtevek najmanj tretjine članov
Upravnega odbora ali na zahtevo Nadzornega odbora, v skladu
s pogoji, ki jih navaja ta Statut.
Če Upravni odbor ne skliče izredne seje Občnega zbora
v roku 60 dni od prejema zahtevka iz prejšnjega odstavka, lahko sejo skličejo Nadzorni odbor ali tretjina članov Upravnega
odbora.
Izredno sejo lahko skliče tudi tretjina delegatov – članov
Občnega zbora.
41. člen
Vabilo na sejo Občnega zbora mora sklicatelj posredovati
pisno vsem delegatom – članom Občnega zbora najmanj 10
dni pred dnem seje. V vabilu mora navesti datum, čas in mesto
poteka seje, ter navesti dnevni red in priložiti gradivo potrebno
za odločanje na seji. Šteje se, da je vabilo posredovana z
dnem, ko je oddano na pošto kot priporočena pošiljka ali z
dnem, ko je izročeno neposredno vabljeni osebi, če se ji ne
vroča po pošti.
Na seji Občnega zbora se odloča samo o zadevah, ki so
navedene v dnevnem redu, poslanem ob njenem sklicu.
42. člen
Seja Občnega zbora je sklepčna, če je navzoča več kot
polovica članov Občnega zbora, kar se mora ugotoviti pred
začetkom dela.
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Odločitve seje Občnega zbora so veljavno sprejete, če je
zanje glasovala večina navzočih članov.
Odločitve o spremembi ali dopolnitvi Statuta in o prenehanju dela Zveze se sprejemajo z dvotretjinsko večino glasov
navzočih članov.
Volitve predsednika in podpredsednikov Zveze, Upravnega in Nadzornega odbora ter Častnega razsodišča ter glasovanje o ostalih vprašanjih je praviloma tajno, lahko pa Občni zbor
na zasedanju določi, da je glasovanje javno.
Sklepi seje Občnega zbora so obvezujoči za vse člane
Zveze.
43. člen
Redno sejo Občnega zbora vodi do izvolitve delovnega
predsedstva predsednik Zveze, v primeru njegove zadržanosti
pa eden od podpredsednikov.
Izredno sejo Občnega zbora vodi do izvolitve delovnega
predsedstva predsednik Nadzornega odbora.
O poteku seje Občnega zbora se vodi zapisnik. Zapisnik
o seji Občnega zbora podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovitelja zapisnika.
Podrobnejša določila o delu Občnega zbora določa Poslovnik o delu organov in delovnih teles Zveze.
Predsednik in podpredsednika
44. člen
Predsednika Zveze voli Občni zbor praviloma s tajnim
glasovanjem izmed predlaganih kandidatov.
Mandat Predsednika Zveze traja 2 leti in je lahko ponovno
izvoljen.
45. člen
Predsednik Zveze izvaja naslednje naloge iz svoje pristojnosti:
– predstavlja in zastopa Zvezo,
– organizira in vodi delo in poslovanje Zveze,
– sklicuje redne seje Občnega zbora,
– sklicuje in vodi seje Izvršnega odbora in Upravnega
odbora,
– izvaja sklepe Občnega zbora in Upravnega odbora,
– koordinira delo delovnih teles Zveze,
– izvaja tudi druge naloge, ki mu jih poverita Občni zbor
in Upravni odbor v skladu s Statutom in drugimi splošnimi akti
ter prevzetimi obveznostmi Zveze.
46. člen
Občni zbor Zveze lahko na predlog Upravnega odbora
razreši Predsednika Zveze tudi pred iztekom mandata, če za
to obstaja utemeljeni razlog.
Kot utemeljeni razlog se šteje:
– odstop na lastno željo,
– dejanska nezmožnost izvajanja nalog,
– nespoštovanje zakonskih predpisov in splošnih aktov
Zveze oziroma neopravičljivo neizvajanje sklepov Občnega
zbora oziroma Upravnega odbora Zveze ali ravnanja zoper
sklepe,
– povzročitev večje škode Zvezi.
V primeru razrešnice Predsednika se na istem zasedanju
Občnega zbora in pod isto točko dnevnega reda izvoli novi
Predsednik Zveze.
47. člen
Zveza ima dva podpredsednika.
Podpredsednik Zveze v skladu s pooblastili nadomešča
predsednika v njegovi odsotnosti in opravlja naloge, za katere
ga pooblasti predsednik.
Podpredsednika Zveze voli Občni zbor praviloma s tajnim
glasovanjem izmed predlaganih kandidatov.
Mandat podpredsednika traja 2 leti in je lahko ponovno
izvoljen.
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48. člen
Občni zbor Zveze lahko na predlog Upravnega odbora
razreši podpredsednika Zveze tudi pred iztekom mandata, če
za to obstaja utemeljeni razlog.
Kot utemeljeni razlog se smiselno upoštevajo določila iz
46. člena Statuta.
V primeru razrešnice podpredsednika se na istem zasedanju Občnega zbora in pod isto točko dnevnega reda izvoli
novi podpredsednik Zveze.
Upravni odbor
49. člen
Upravni odbor je organ upravljanja Zveze.
Njegovi člani so predsedniki oziroma zakoniti zastopniki
rednih članov Zveze, predsednik Strokovnega odbora ter predsednik in podpredsednika Zveze.
50. člen
Seje Upravnega odbora sklicuje, vodi in predlaga dnevni
red Predsednik Zveze.
Administrativna dela za sklic sej izvaja strokovni tajnik
Zveze, ki vodi tudi zapisnik.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj
dvakrat letno.
Na seje Upravnega odbora se vabijo brez pravice glasovanja strokovni tajnik Zveze, predsednik Nadzornega odbora,
predsednik Častnega razsodišča, glede na dnevni red pa tudi
predsednik Sveta revije Knjižnica, predstavnik Zveze v Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost in predstavnik Zveze v
Kulturniški zbornici Slovenije.
Seje Upravnega odbora so praviloma javne.
51. člen
Za veljavno odločanje in delo Upravnega odbora mora biti
na seji prisotna več kot polovica njegovih članov. Prisotnost se
ugotavlja na začetku seje.
Sklepi se sprejemajo z javnim glasovanjem in so veljavni,
če zanje glasuje večina ne seji prisotnih članov.
52. člen
Upravni odbor vodi delovanje Zveze in opravlja zlasti
naslednje naloge:
– obravnava predloge poročil in programov dela Zveze,
– obravnava predloge Statuta, Etičnega kodeksa ter sprememb in dopolnil splošnih aktov Zveze,
– obravnava predloge pravilnikov o nagradah in priznanjih,
– potrjuje poslovnike Zveze,
– Občnemu zboru predlaga ustanovitev oziroma ukinitev
Sekcij Zveze,
– odloča o ustanavljanju in ukinjanju strokovnih komisij
Zveze,
– imenuje glavnega urednika in člane uredniškega odbora
revije Knjižnica,
– odloča o sprejemu oziroma izključitvi člana,
– imenuje blagajnika,
– predlaga včlanitev Zveze v mednarodna knjižničarska
združenja,
– imenuje predstavnike Zveze v druge organizacije in
telesa,
– odloča o nakupu, prodaji in odpisu osnovnih sredstev,
katerih knjigovodska vrednost presega 50.000,00 EUR,
– izvaja sklepe Občnega zbora in naloge, za katere je
pooblaščen z določili splošnih aktov Zveze oziroma naloge, ki
mu jih poveri Občni zbor.
Podrobnejša določila o delu Upravnega odbora določa
Poslovnik o delu organov in delovnih teles Zveze.
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Izvršni odbor
53. člen
Izvršni odbor je operativni organ Zveze in deluje tudi kot
posvetovalni organ predsednika Zveze.
54. člen
Izvršni odbor sestavljajo predsednik Zveze, oba podpredsednika, predsednik Strokovnega odbora, strokovni tajnik in
blagajnik Zveze.
55. člen
Izvršni odbor se sestaja po potrebi vendar najmanj štirikrat letno.
Seje sklicuje predsednik Zveze, v njegovi odsotnosti pa
eden od podpredsednikov. Dnevni red se sprejema na seji
sami.
Izvršni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna več
kot polovica njegovih članov. Sklepi se na seji sprejemajo z
večino glasov navzočih članov.
O delu na seji vodi Izvršni odbor zapisnik.
Podrobnejša določila o delu Izvršnega odbora Zveze določa Poslovnik o delu organov in delovnih teles Zveze.
Nadzorni odbor
56. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad delom in finančno‑materialnim poslovanjem Zveze ter poroča o tem Občnemu
zboru. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.
Nadzorni odbor ima tri člane. Predsednika in dva člana
izvoli Občni zbor za obdobje dveh let z možnostjo ponovne
izvolitve.
Član Nadzornega odbora ne more biti istočasno član
Upravnega odbora, Častnega razsodišča, ali opravljati funkcije
predsednika ali podpredsednika Zveze.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani.
Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino glasov.
57. člen
Nadzorni odbor spremlja in nadzira:
– spremembo Statuta in drugih splošnih aktov Zveze,
– uresničevanje zakonitosti v delu in poslovanju Zveze,
– izvajanje sklepov in odločitev Občnega zbora in Upravnega odbora,
– razpolaganje s finančnimi in materialnimi sredstvi Zveze
ter
– sproži postopek za sklic izredne seje Občnega zbora,
če ugotovi nepravilnosti v vodenju poslov ali kršenje Statuta
Zveze.
Nadzorni odbor opravlja tudi druge naloge, za katere je
pooblaščen z določili splošnih aktov Zveze oziroma naloge, ki
mu jih poveri Občni zbor.
58. člen
Nadzorni odbor ima pravico vpogleda v celotno dokumentacijo Zveze.
59. člen
O delu Zveze v celotnem mandatnem obdobju pripravi
Nadzorni odbor pisno poročilo za Občni zbor Zveze. Poročilo
podpišejo vsi člani Nadzornega odbora.
60. člen
Pri svojem delu se Nadzorni odbor ravna po načelih zakonitosti, določanja materialne resnice ter načelu informiranja
o svojem delu.
Podrobnejša določila o delu Nadzornega odbora določa
Poslovnik o delu organov in delovnih teles Zveze.
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Častno razsodišče

V primeru, da se predsednik sekcije ne more udeležiti seje
Strokovnega odbora, mora imenovati svojega namestnika.
Podrobnejša določila o delu Strokovnega odbora določa
Poslovnik o delu organov in delovnih teles Zveze.

61. člen
Častno razsodišče spremlja spoštovanje načel in določb
Etičnega kodeksa, Statuta in drugih aktov, ki obvezujejo člane
in organe Zveze.
Častno razsodišče ima tri člane. Predsednika in dva člana
izvoli Občni zbor za obdobje dveh let z možnostjo ponovne
izvolitve.
Član Častnega razsodišča ne more biti hkrati član Upravnega odbora, Nadzornega odbora, ali opravljati funkcije predsednika ali podpredsednika Zveze.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno Občnemu
zboru Zveze.
62. člen
Častno razsodišče veljavno odloča, če so na seji prisotni vsi člani. Častno razsodišče sprejema odločitve z večino
glasov.
63. člen
Predlog za uvedbo postopka pred častnim razsodiščem
poda član Zveze ali organi Zveze. Na podlagi pisnega predloga
Častno razsodišče sproži in vodi postopek, in sicer če so kršena profesionalna merila, načela in norme Etičnega kodeksa
knjižničarjev ali določbe Statuta ter drugih splošnih aktov Zveze
oziroma v primeru kršitev medsebojnih odnosov, ki ogrožajo
pravice drugih ali kako drugače prizadenejo njihove interese.
Častno razsodišče lahko po izvedenem postopku izreče
ukrep opomina ali izključitve člana iz Zveze.
Na ukrep Častnega razsodišča lahko član vloži pisno pritožbo na Upravni odbor. Pritožbo je treba vložiti v roku 30 dni
od prejema sklepa Častnega razsodišča.
Če Upravni odbor pritožbo zavrne, lahko član v roku
30 dni od sklepa Upravnega odbora vloži pritožbo Občnemu
zboru Zveze. Občni zbor Zveze sprejme končno odločitev.
64. člen
Podrobnejša določila o delu Častnega razsodišča določa
Poslovnik o delu organov in delovnih teles Zveze.
Strokovni odbor
65. člen
Strokovni odbor je strokovni organ Zveze, ki vodi in koordinira delo stalnih delovnih teles (sekcij) Zveze.
Strokovni odbor sestavljajo predsedniki sekcij in predsednik Zveze.
Prvo sejo Strokovnega odbora v mandatnem obdobju
skliče predsednik Zveze.
Člani Strokovnega odbora na prvi seji izvolijo izmed sebe
predsednika in njegovega namestnika. Predsednik koordinira
delo Strokovnega odbora in zastopa sekcije Zveze v Upravnem
in Izvršnem odboru Zveze.
66. člen
Predsedniki sekcij pripravijo ob koncu vsakega koledarskega leta pisno poročilo o delu v tem letu in program za
naslednje leto.
Strokovni odbor razpravlja in sprejema sklepe o strokovnem delu sekcij na osnovi njihovih poročil in programov dela.
Strokovni odbor posreduje predloge poročil in programov
dela sekcij in poroča o njihovem izvajanju Upravnemu odboru
Zveze.
Na pobudo Sekcij obravnava predloge za ustanovitev
začasnih delovnih teles – strokovnih komisij in jih predlaga v
potrditev Upravnemu odboru.
67. člen
Strokovni odbor se sestaja po potrebi vendar najmanj
dvakrat letno.

DELOVNA TELESA ZVEZE
68. člen
Zveza ima stalna in začasna delovna telesa.
Stalna delovna telesa so Sekcije. Začasna delovna telesa
so Strokovne komisije.
69. člen
Naloga sekcij je proučevanje in razreševanje teoretičnih in
praktičnih vprašanj s posameznih področij knjižničarske oziroma informacijske dejavnosti ter usklajevanje strokovnega dela
na področju svojega delovanja.
70. člen
Zveza ima Sekcije:
– po vrstah knjižnic in
– po vrsti knjižničarske dejavnosti.
71. člen
Zveza ima naslednje sekcije:
– Sekcija za splošne knjižnice
– Sekcija za potujoče knjižnice
– Sekcija za visokošolske knjižnice
– Sekcija za šolske knjižnice
– Sekcija za specialne knjižnice
– Sekcija študentov bibliotekarstva
– Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino
– Sekcija za mladinsko knjižničarstvo
– Sekcija za izobraževanje in kadre
– Sekcija za promocijo in marketing.
72. člen
Sklep o ustanovitvi nove oziroma ukinitvi obstoječe sekcije sprejme Občni zbor Zveze na predlog Upravnega odbora.
Upravnemu odboru daje pobude za ustanovitev oziroma
ukinitev sekcij Strokovni odbor.
73. člen
Sekcije nimajo statusa pravnih oseb. Pri komuniciranju z
javnostmi morajo uporabljati ime in logotip Zveze.
74. člen
Predsednike sekcij izvoli Občni zbor Zveze za obdobje
dveh let z možnostjo ponovne izvolitve.
75. člen
V delu sekcij lahko sodelujejo člani društev in drugih
pravnih oseb, vključenih v Zvezo in častni člani Zveze. Pri
razreševanju posameznih strokovnih vprašanj lahko sodelujejo
v delu sekcije kot svetovalci tudi druge osebe – strokovnjaki s
področja, ki ga pokriva sekcija.
76. člen
Posameznik je lahko istočasno član največ treh sekcij. V
sekcijo se včlani s pristopno izjavo. Članstvo v sekciji velja do
preklica oziroma do prenehanja delovanja sekcije.
Število članov sekcij navzgor ni omejeno. Strokovni odbor
lahko predlaga ukinitev sekcije, če je v obdobju zadnjega leta
delovanja imela manj kot 10 članov.
77. člen
Delo posamezne sekcije koordinira 3–7 članski izvršni odbor sekcije, ki ga predlaga predsednik sekcije. Predlog članov
izvršnega odbora sekcije potrdi Strokovni odbor.
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78. člen
Strokovne komisije delujejo v okviru Sekcij ali Strokovnega odbora Zveze.
79. člen
Sekcija predlaga Strokovnemu odboru ustanovitev oziroma ukinitev Strokovne komisije za preučitev določenih teoretičnih ali praktičnih vprašanj in pripravo predlogov strokovnih
rešitev s področja delovanja sekcije.
V predlogu za imenovanje strokovne komisije utemelji namen, cilje, naloge in pričakovane rezultate delovanja Komisije
ter obdobje njenega delovanja.
Člani strokovne komisije morajo biti člani sekcije, v izvajanju posameznih aktivnosti pa lahko sodelujejo tudi drugi posamezniki, strokovnjaki z ustreznega področja dela komisije.
Strokovna komisija ima največ 7 članov.
80. člen
Člani strokovne komisije izberejo na svoji prvi seji izmed
sebe predsednika.
Predsednik koordinira delo komisije in o tem redno poroča
svoji Sekciji in je odgovoren za uresničitev namena in ciljev
komisije.
Mandat predsednika strokovne komisije traja za obdobje
delovanja komisije.
81. člen
Strokovni odbor predlaga Upravnemu odboru ustanovitev
oziroma ukinitev strokovne komisije za preučitev določenih teoretičnih ali praktičnih vprašanj in pripravo predlogov strokovnih
rešitev s širšega področja delovanja Zveze.
V predlogu za imenovanje strokovne komisije utemelji namen, cilje, naloge in pričakovane rezultate delovanja Komisije
ter obdobje njenega delovanja.
V delu Komisije lahko sodelujejo člani društev in drugih
pravnih oseb, vključenih v Zvezo in častni člani Zveze, v izvajanju posameznih aktivnosti pa lahko sodelujejo tudi drugi posamezniki, strokovnjaki z ustreznega področja dela komisije.
Strokovna komisija ima največ 7 članov.
82. člen
Člani strokovne komisije iz prejšnjega člena izberejo na
svoji prvi seji izmed sebe predsednika.
Predsednik koordinira delo komisije in o tem redno poroča
Strokovnemu odboru in je odgovoren za uresničitev namena in
ciljev komisije.
Mandat predsednika strokovne komisije traja za obdobje
delovanja komisije.
83. člen
Podrobnejša določila o delovanju sekcij in strokovnih
komisij določa Poslovnik o delu organov in delovnih teles
Zveze.
ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZVEZE
84. člen
Zvezo zastopa in predstavlja Predsednik Zveze.
V primeru odsotnosti predsednika Zveze predsednik izmed podpredsednikov določi namestnika, ki ga nadomešča v
času odsotnosti.
Oseba, ki nadomešča predsednika ima pravice in pooblastila Predsednika Zveze za čas, ko ga nadomešča.
Predsednik Zveze lahko v okviru svojih pooblastil da
drugi osebi pisno pooblastilo za zastopanje v pravnem prometu.
Pooblaščenec lahko zastopa Zvezo samo v mejah, ki so
določene s pooblastilom.
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TAJNIŠTVO ZVEZE
85. člen
Administrativno dejavnost Zveze opravlja tajništvo.
Za celotno poslovanje tajništva in za vodenje arhiva Zveze je odgovoren Strokovni tajnik Zveze. Strokovni tajnik lahko
opravlja funkcijo tudi profesionalno.
Strokovnega tajnika izvoli Občni zbor za obdobje dveh let
in je lahko ponovno imenovan.
86. člen
Na predlog predsednika Zveze lahko Upravni odbor imenuje blagajnika, ki je odgovoren za pripravo finančnih načrtov
in poročil. Mandat blagajnika traja največ do konca trajanja
mandata aktualnega vodstva Zveze in je lahko ponovno imenovan.
87. člen
Za izvajanje svojih poslov lahko ima Zveza posebno administrativno službo in zaposluje delavce.
Sklep o ustanovitvi posebne administrativne službe sprejme Upravni odbor.
ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
88. člen
Zveza redno izdaja strokovni časopis Knjižnica in zbornike strokovnih posvetovanj. Izdaja lahko tudi druge strokovne
publikacije ter informativna in strokovna glasila. Pri izdajanju
publikacij lahko sodeluje z drugimi organizacijami kot soizdajatelji na osnovi pogodbe. Podpisnik pogodbe je Predsednik
Zveze.
Publikacije izdaja v tiskani oziroma elektronski obliki.
89. člen
Glavne in odgovorne urednike oziroma uredniške odbore
publikacij Zveze imenuje Upravni odbor Zveze.
Uredniški odbori imajo od pet do sedem članov in so imenovani na predlog glavnega urednika publikacije.
Mandat urednikov in uredniških odborov periodičnih publikacij traja do izteka mandata Upravnega odbora, ki jih je
imenoval, oziroma do odstopa ali razrešitve urednika ali člana
uredniškega odbora. Mandat urednika ali uredniškega odbora
se lahko po sklepu Upravnega odbora podaljša, dokler ne izpolni nalog, ki jih je prevzel ob nastopu mandata.
Mandat urednikov oziroma uredniških odborov neperiodičnih publikacij traja do objave publikacije.
90. člen
V primeru soizdajateljstva publikacije z drugo oziroma
drugimi organizacijami se glavni in odgovorni urednik in uredniški odbor imenujejo v soglasju med Upravnim odborom Zveze
in ustreznim organom druge oziroma drugih soizdajateljev.
91. člen
Organ upravljanja strokovnega časopisa Knjižnica je Uredniški svet.
Predsednika in štiri člane Uredniškega sveta izvoli Občni
zbor Zveze za mandatno obdobje dveh let z možnostjo ponovne izvolitve.
Delovanje Uredniškega sveta Knjižnice podrobneje določa Pravilnik o organizaciji in izdajanju revije Knjižnica.
Pravilnik iz prejšnjega odstavka potrdi Upravni odbor Zveze.
92. člen
Uredniški odbori periodičnih publikacij Zveze se sestajajo
po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
Pri uredniškem delu morajo uredniki in člani uredniških
odborov publikacij Zveze upoštevati smernice Upravnega odbora.
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93. člen
Uredniki publikacij Zveze za svoje delo odgovarjajo
Upravnemu odboru in Občnemu zboru.
O delu uredniških odborov in založniški dejavnosti glavni
uredniki enkrat letno poročajo Upravnemu odboru.
O založniški dejavnosti Zveze v celotnem mandatnem
obdobju predloži Upravni odbor Zveze pisno poročilo Občnemu
zboru Zveze.
94. člen
Pri izvajanju založniške dejavnosti Zveze se spoštujejo
ustrezni predpisi s področja založniške dejavnosti.
SKLADI
95. člen
V okviru Zveze deluje Kalanov sklad, katerega namen
je z nagradami spodbujati izdelavo in publiciranje strokovnih
in znanstvenih del s področja bibliotekarske in informacijske
znanosti.
Delo Kalanovega sklada vodi upravni odbor sklada.
Organizacijo in poslovanje Kalanovega sklada ter sestavo
in način dela upravnega odbora sklada določa Pravilnik Kalanovega sklada.
96. člen
V okviru Zveze deluje Stepišnikov sklad, katerega namen
je pospeševanje razvoja, strokovnega dela in promocije na
področju potujočega knjižničarstva.
Sredstva sklada se podeljujejo za izvedbo raziskovalnih in
razvojnih projektov, udeležbo na strokovnih srečanjih, organizacijo strokovnih srečanj ter izdelavo strokovnih in promocijskih
gradiv s področja potujočega knjižničarstva. Kriterije in način
podeljevanja sredstev sklada določa Pravilnik Stepišnikovega
sklada.
Delo Stepišnikovega sklada vodi upravni odbor sklada.
Organizacijo in poslovanje Stepišnikovega sklada ter sestavo in način dela upravnega odbora sklada določa Pravilnik
Stepišnikovega sklada.
PRIZNANJA IN NAGRADE
97. člen
Zveza podeljuje svojim članom javna priznanja in nagrade
za dosežene rezultate na področju knjižničarstva: Čopove diplome in Čopova priznanja ter nagrade Kalanovega sklada.
98. člen
Čopove diplome in Čopova priznanja so najvišje državne
nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so
širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku stroke.
Sestavo in način dela Komisije za Čopove diplome in
Čopova priznanja ter kriterije in način podeljevanja diplom in
priznanj določa Pravilnik o podeljevanju Čopovih diplom in
Čopovih priznanj.
Nagrade Kalanovega sklada prejmejo knjižničarski delavci za tista pisna strokovna ali znanstvena dela, ki pomembno
prispevajo k razvoju bibliotekarske in informacijske znanosti
oziroma knjižničarstva.
Kriterije in način podeljevanja nagrad določa Pravilnik
Kalanovega sklada.
99. člen
Materialna sredstva za podeljevanje nagrad Kalanovega
sklada zagotavlja sklad sam, za podeljevanje Čopovih diplom
in Čopovih priznanj pa sredstva zagotavlja Zveza v okviru
sredstev za izvajanje njenega programa.
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FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZVEZE
100. člen
Finančno in materialno poslovanje izvaja Zveza v skladu
z zakonom in drugimi predpisi. Zveza vodi poslovne evidence
in sestavlja finančna poročila v skladu s predpisi, ki veljajo za
društva, po sistemu dvostavnega knjigovodstva.
101. člen
Viri sredstev Zveze so:
– članarina,
– sredstva pridobljena z lastno dejavnostjo,
– sredstva iz naslova materialnih pravic Zveze ter namenska sredstva, pridobljena s pogodbami (oglaševanje in
reklama),
– javna sredstva,
– prispevki fizičnih in pravnih oseb (donacije, sponzorstva,
darila in volila),
– sredstva pridobljena z opravljanjem pridobitne dejavnosti,
– drugi zakonsko dovoljeni viri.
102. člen
Sredstva Zveze se uporabljajo za izvajanje dejavnosti
Zveze, ki je opredeljena s tem Statutom.
103. člen
Za vsako leto sprejme Upravni odbor finančni načrt in
letni obračun Zveze. Kot poslovno leto se šteje obdobje od
1. januarja do 31. decembra.
Finančni načrt in obračun potrdi Občni zbor po opravljenem notranjem nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem Zveze, ki ga izvede Nadzorni odbor.
Če Občni zbor finančni načrt in letni obračun ne potrdi do
28. februarja, sprejme Upravni odbor začasni finančni načrt in
obračun, vendar največ za obdobje treh mesecev.
104. člen
Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je Predsednik Zveze.
Računovodsko in knjigovodsko dokumentacijo, skladno
s pooblastili in splošnimi akti, podpisuje oseba, ki jo za to pooblasti predsednik Zveze.
105. člen
Nadzorni in Upravni odbor lahko zahtevata vpogled v
celotno materialno in finančno dokumentacijo in poslovanje
Zveze.
106. člen
Nadzor nad materialnim in finančnim poslovanjem izvaja
Nadzorni odbor Zveze. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih
društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko
sodišče.
PREMOŽENJE IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
107. člen
Premoženje Zveze sestavljajo denarna in druga sredstva,
ki jih pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev in
sponzorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti Zveze in iz drugih virov, njene nepremične in premične stvari ter
materialne pravice.
S premoženjem razpolaga Zveza pod pogoji in na način
predpisan z zakonskimi in drugimi predpisi in tem Statutom.
108. člen
Če pri opravljanju svoje dejavnosti Zveza ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje
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svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne
dejavnosti, določene v tem Statutu.
Vsaka delitev premoženja Zveze med njene člane je
nična.
109. člen
Za svoje obveznosti odgovarja Zveza s svojim celotnim
premoženjem, v skladu z zakonskimi predpisi.
110. člen
V primeru prenehanja Zveze, pripada premoženje po
pokritju terjatev, stroškov sodnih in drugih postopkov rednim
članom Zveze, ki so registrirani za opravljanje nepridobitne
dejavnosti sorodne dejavnosti Zveze, proporcionalno glede na
višino zadnjega članskega prispevka za delo Zveze.
V primeru, da član iz prejšnjega odstavka članskega
prispevka ni poravnal, ni upravičen do deleža preostanka premoženja Zveze.

JAVNOST DELA ZVEZE
111. člen
Delovanje Zveze in vseh njenih organov je javno. Zveza
in njeni organi so dolžni pravočasno obveščati člane Zveze in
javnost o svojem delu.
Za predstavljanje in zastopanje Zveze v javnosti in posredovanje informacij o delu Zveze je odgovoren in pristojen
predsednik Zveze, v primeru njegove odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik.
112. člen
Svoje člane Zveza obvešča:
– z obvestili in sporočili za člane,
– prek svojih publikacij,
– prek svoje spletne strani,
– z obvestili v sredstvih javnega obveščanja.
113. člen
Javnost dela Zveze in njenih organov je zajamčena:
– s pravico vpogleda v zapisnike in poročila organov
Zveze,
– s pravico zainteresirane javnosti neposredno spremljati
seje Upravnega odbora in Občnega zbora,
– s posredovanjem informacij o delu Zveze zainteresiranim javnostim,
– z obveščanjem javnosti o delu Zveze prek njene spletne
strani in drugih sredstev obveščanja.
114. člen
Javnost je lahko izjemoma izključena z zasedanj Občnega zbora oziroma Upravnega odbora v naslednjih primerih:
– ko poteka razprava o podatkih, ki se štejejo za poslovno
tajnost Zveze,
– v primerih, ko bi prisotnost javnosti pomenila kršenje
določb predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali varovanje zasebnosti in integritete posameznika.
O izključitvi javnosti odloča organ z večino glasov. Člani
organa, ki je sprejel sklep o izključitvi javnosti, so dolžni varovati podatke glede katerih je bila javnost izključena kot tajne, ne
glede na to ali so glasovali za sklep ali proti sklepu o izključitvi
javnosti.
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ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV
115. člen
Za potrebe svojega delovanja vodi Zveza zbirke osebnih podatkov, ki so lahko v tiskani ali/in elektronski obliki. Pri
zbiranju in uporabi podatkov se spoštujejo predpisi s področja
varovanja osebnih podatkov.
Zveza zbira, hrani in obdeluje ter uporablja naslednje
osebne podatke: podatek o imenu, priimku, naslovu, datumu
rojstva, poklicu, zaposlitvi, ter za osebe, ki prejemajo kakršnakoli izplačila, tudi o davčni številki in številki transakcijskega
računa.
PRENEHANJE ZVEZE
116. člen
Zveza preneha s sklepom Občnega zbora Zveze ter v
drugih primerih v skladu z zakonodajo.
Sklep o prenehanju Zveze se objavi v skladu z določili
Zakona o društvih.
Premoženje Zveze se razdeli v skladu z določili tega
statuta in Zakona o društvih.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
117. člen
Za razlago določb tega Statuta je pristojen Občni zbor
Zveze.
118. člen
Za dopolnitve in spremembe Statuta velja enak postopek
kot za njegov sprejem.
119. člen
Ta statut začne veljati, ko ga sprejme Občni zbor Zveze,
uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS, ki se opravi po tem ko pristojni registrski organ ugotovi, da
je v skladu z zakonskimi predpisi.
Statut se objavi v glasilu Uradni list Republike Slovenije,
publikaciji Knjižnica in na spletni strani Zveze.
120. člen
Poslovniki iz tega Statuta morajo biti sprejeti oziroma
usklajeni z določili Statuta v roku šestih mesecev po začetku
uporabe Statuta. Sprejme jih Upravni odbor Zveze.
121. člen
V roku enega meseca po začetku uporabe Statuta se
razpišejo volitve v organe Zveze, ki so določeni s tem statutom. Z dnem izvolitve novih organov prenehajo mandati vsem
dosedanjim članom organov, ter prenehajo z delom organi, ki
niso več določeni s tem statutom.
122. člen
Ko začne veljati ta Statut, preneha veljavnost Statuta
Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ki je bil sprejet na
skupščini Zveze v Portorožu, dne 28. 10. 1997 ter spremembe
njegovih členov 1. in 38., ki so bile sprejete na skupščini Zveze
v Celju, dne 8. 10. 1998.
Predsednik Zveze
Melita Ambrožič l.r.
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OBČINE
CELJE
1785.

Sklep o dopolnitvah Sklepa o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Glazija

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

SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Glazija
1. člen
S tem sklepom se dopolni Sklep o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija, objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/08, dne 4. 3. 2008.
2. člen
Dopolni se 2. člen sklepa tako, da se doda nov odstavek,
ki glasi:
»Zaradi potreb po novih parkiriščih in drugih površin za
mestotvorne dejavnosti na območju Glazije, se s prostorskim
aktom preuči in predvidi tudi možnost prizidave, nadzidave in
rekonstrukcije obstoječe Garažne hiše Glazija.«
3. člen
Dopolni se 4. člen sklepa tako, da se doda nov odstavek,
ki glasi:
»Območje sprememb in dopolnitve PA je tudi zemljišče
s parcelnimi številkami 658/3, 658/9, 658/11, 658/18 vse k.o.
Celje. Območje obravnave je potrebno dopolniti tudi s sosednjimi parcelami, če to zahteva boljša prostorska zasnova in pod
pogoji nosilcev urejanja prostora. Upoštevati je potrebno izhodišča izdelane prometne študije za območje Celja ter strokovnih
podlag za področje prometa v ZN Glazija v izdelavi. Upoštevati
je potrebno tudi vpliv načrtovanih ureditev na sosednje objekte
in načrtovati vse potrebne ukrepe v smislu omilitev morebitnih
negativnih vplivov na okolje.«
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505‑5/2008
Celje, dne 30. januarja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

DOBJE
1786.

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

70

71

72

74

II.
40

41

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 76/08), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 109/08, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP
in 14/07 – ZSPDPO) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni
list RS, št. 114/06 – UPB‑1) je Občinski svet Občine Dobje na
16. redni seji dne 29. 4. 2009 sprejel

42

v EUR
Proračun
2009
947.832
710.162
632.412
577.582
21.999
32.831
77.750
29.850
100
34.000
13.800
36.164
36.164
201.506
201.506
1.134.771
332.636
98.657
14.139
205.550
14.290
408.934
16.220
237.815
20.658
134.241
367.924
367.924
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INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I. +IV. + VII. ‑II. – V. – VIII.)
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

43

25.277
5.274
20.003

–186.939

–200.559

–31.408

186.635
186.635
186.635
186.635
v EUR
0
0
0
–304
0
186.939
304
304

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
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 Dobje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1) požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za
namene določene v tem zakonu,
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2) prispevki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
3) odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega
ministrstva,
4) taksa za obremenjevanje vode,
5) prispevki za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uporabijo za
namene za katere se pobirajo,
6) prejeta namenska sredstva pristojnih ministrstev za
investicije,
7) pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Dobje. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za
izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma
od župana pooblaščena oseba.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju oziroma na prvi naslednji seji in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2009 in njegovi realizaciji.
5. člen
(uporaba sredstev proračuna)
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene in
v okviru sredstev, ki so določena s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom
praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim
je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova
investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je
priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene,
pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja
dodeljevanja državnih pomoči.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega proračunskega
uporabnika finančnega načrta odloča o prerazporeditvah pravic
porabe v okviru/med:
1. glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe;
2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5%
obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana
o prerazporeditvi odpre nov podkonto oziroma poveča obseg
sredstev na podkontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče
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predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe
projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov
konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa
se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Investicijsko dokumentacijo potrdi župan.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje in uvrstitve NRP)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta,
vrednega nad 80.000,00 EUR, presega 20% prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo
utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju
Občinskega sveta Občine Dobje.
Novi projekti vrednosti do 40.000,00 EUR se lahko uvrstijo
v NRP tekočega leta na podlagi odločitve župana, projekti vrednosti nad 40.000,01 EUR pa na podlagi odločitve občinskega
sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
9.600,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 0 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dobje,
v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
12. člen
(zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobje v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410‑0005/2009
Dobje, dne 29. aprila 2009
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

DOBROVA ‑ POLHOV GRADEC
1787.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
za območje Enote VS8/6‑5 Selo – Občina
Dobrova ‑ Polhov Gradec

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena
ZPNačrt ter v skladu s 7. in 30. členom Statuta Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) župan Občine
Dobrova ‑ Polhov Gradec objavlja

J A V N O N A Z N A N I LO

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

s katerim seznanja in vabi zainteresirano javnost, da
podajo mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja
VS8/6‑5 Selo v okviru javne razgrnitve

10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.

Ureditveno območje – seznam parcel vse k.o. Šujica
KANALIZACIJA
Št. parcele:
36/3, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1043/2, 1044, 1060/1,
1061, 1063, 1084/2, 1084/2, 1087/1, 1088, 1094/1, 1095, 1097,

Uradni list Republike Slovenije
1098, 1106, 1107/1, 1263, 1265, 1354, 1355, 1357/1, 1357/2,
1357/3, 1357/7, 1358/2, 1369, 1370/1, 1371/1, 1372/3, 1373/3,
1373/7, 1373/8, 1373/10, 1373/12, 2133/1, 2158, 2159, 2173/1,
2173/12
SLUŽNOSTNE POTI
Št. parcele:
1043/2, 1044, 1060/1, 1061, 1063, 1084/2, 1084/4,
1087/1, 1088, 1095, 1097, 1098, 2173/1
PLINOVOD
Št. parcele:
1006/3, 36/3, 1006/4, 1036/5, 1036/6, 1041/1, 1041/9,
1089/4, 1106, 1107/1, 1118/4, 1118/5, 1263, 1265, 1350/1,
1353/3, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357/3, 1357/5, 1358/1,
1358/3, 1358/4, 1358/5, 1359, 1371/1, 1372/2, 1372/3, 1372/9,
1372/10, 1373/2, 1373/4, 1373/6, 1373/12, 1385/9, 1392,
1394/2, 1395/1, 1395/3, 1401/1, 2123/2, 2133/1, 2134/1, 2149,
2158, 2159, 2173/1
UREDITVENO OBMOČJE NASELJA
Št. parcele:
1088, 1087/1, 1062/4, 1340/3, 2133/1, 1089/4, 1089/3,
1087/2, 1062/2, 1063, 1062/3, 1062/1, 1087/3, 1089/10, 1087/4,
1089/11, 1084/4, 1084/3, 1340/1, 1338, 1340/2, 1336/1, 1336/2,
1336/3, 1336/4, 1336/5, 1336/7, 1336/8, 1336/9, 1336/10
UREDITVENO OBMOČJE REKONSTRUKCIJE CESTE
HRUŠEVO–SELO
Št. parcele:
1006/1, 1006/3, 1006/4, 1006/10, 1006/11, 1036/3,
1036/5, 1036/6, 1041/7, 1041/1, 1041/8, 1041/9, 1346, 1347,
1348, 1349, 1350/1, 1352, 1353/2, 1353/3, 1353/4, 1354, 1355,
1359, 1356/1, 1356/2, 1357/2, 1357/3, 1357/5, 1357/6, 1358/1,
1358/3, 1358/4, 1358/5, 1362/41369, 1370/7, 1371/1, 1372/2,
1372/3, 1372/9, 1372/10, 1373/2, 1373/4, 1373/5, 1373/6,
1373/12, 1383/1, 1383/2, 1383/4, 1390/1, 1390/2, 1392, 1393,
1394/2, 1395/1, 1395/3, 1396/2, 1400/1, 1400/2, 1400/3,
1401/1, 1401/5, 1406/1, 1403, 1405/1, 1405/2, 1407/3, 1407/4,
1407/5, 1407/6, 1411, 1414, 2123/3, 2134/1, 2134/2, 2173/1
UREDITVENO OBMOČJE REKONSTRUKCIJE CESTE
SELO–ŠUJICA
Št. parcele:
32, 33, 35/1, 35/2, 36/1, 36/3, 37/1, 38, 39/2, 1089/1,
1089/4, 1089/5, 1089/6, 1089/7, 1089/8, 1089/9, 1089/11,
1090/3, 1090/4, 1091/2, 1092/1, 1092/3, 1092/4, 1094/1,
1094/2, 1106, 1105/2, 1107/1, 1118/2, 1118/3, 1118/4, 1118/5,
1263, 1265, 1267, 1268, 2133/1, 2133/2, 2149, 2158, 2159,
2173/1, 2173/12
Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka bo potekala od
8. junija, 2009 do 8. julija, 2009 (31 dni) v prostorih Občine
Dobrova ‑ Polhov Gradec ob delavnikih od 9. do 13. ure in v
sredo do 17. ure. To naznanilo bo objavljeno najmanj 7 dni pred
pričetkom javne razgrnitve v glasilu Naš časopis, Uradnem
listu, ter spletnem naslovu www.dobrova‑polhovgradec.si.
Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v prostorih kulturnega doma na Dobrovi, ulica Vladimirja Dolničarja
2, v sredo 1. julija, 2009, ob 17. uri. Javno obravnavo bo vodila
pristojna služba občinske uprave.
Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo
posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN ustno na zapisnik na dan javne obravnave,
ali v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov Občine Dobrova ‑ Polhov
Gradec, Stara ul. 13, 1356 Dobrova, z oznako »Javna razgrnitev dopolnjen osnutek OPPN VS8/6‑5 Selo – pripombe«, ali z
vpisom v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve. Pripombe
in mnenja je možno podati samo v času javne razgrnitve.
Št. 3505‑0005/2007‑19
Dobrova, dne 29. aprila 2009
Župan
Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
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KRANJ
1788.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Prešernovo gledališče Kranj (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 112. člena Poslovnika Sveta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 41/07) je Svet Mestne občine Kranj
na 24. seji dne 22. 4. 2009 sprejel uradno prečiščeno besedilo
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče
Kranj, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Uradni list RS, št. 141/04) z dne 30. 12. 2004,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Uradni list
RS, št. 122/08) z dne 24. 12. 2008.
Št. 610‑110/2009‑2‑47/12
Kranj, dne 22. aprila 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo
gledališče Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj ureja status javnega
zavoda Prešernovo gledališče Kranj (v nadaljnjem besedilu:
zavod), razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna
vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja
zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Mestne občine
Kranj izvaja Svet Mestne občine Kranj.
2. člen
Zavod je pravni naslednik družbenega podjetja Prešernovo gledališče Kranj, p.o., ki je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Kranju, na registrskem vložku številka
1/179/00.
Prešernovo gledališče Kranj je nastalo iz amaterskega
gledališkega izročila, ki sega v leto 1863. Leta 1945 so se tri
dramske družine združile v Mestno gledališče Kranj, ki se je
leto kasneje preimenovalo v Prešernovo gledališče. Status
poklicnega gledališča je dobilo leta 1950 in ga obdržalo sedem let, ko je z odlokom Občinskega odbora Kranj prenehalo
obstajati in se je preoblikovalo v gledališki center za spodbujanje in usmerjanje ljubiteljske gledališke kulture. Javni zavod
Prešernovo gledališče Kranj je bil ustanovljen z odločbo ObLo
Kranj, št. 02/1‑321/1‑58 z dne 30. 1. 1958 in z dodatno odločbo
SO Kranj, št. 023/05/62‑6 z dne 28. 6. 1963. Leta 1958 je bil
pod imenom Prešernovo gledališče ustanovljen zavod, ki naj
bi pomagal gledališkim amaterjem in organiziral gostovanja
poklicnih gledališč, vzporedno pa se je gledališka dejavnost
spreminjala v polpoklicno. Gledališče je spet postalo profesionalno leta 1989.
3. člen
Zavod skrbi za trajno in nemoteno izvajanje programov in
projektov ter posredovanje na področju uprizoritvenih umetnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru.
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Zavod omogoča profesionalno kakovostno umetniško
produkcijo, ki je v največji meri dostopna občinstvu. Deluje kot
središčni center uprizarjanja dramskega gledališča v regiji in
vključuje v letni program uprizarjanje sodobnih, klasičnih in eksperimentalnih odrskih del. Zavod načrtno spodbuja pisanje in
predstavljanje novih slovenskih dramskih tekstov in jih uvršča
v letni program uprizoritev.
Zavod je organizator vsakoletnega festivala slovenske
drame (v nadaljevanju festival). Festival je vsakoletna gledališka manifestacija nacionalnega značaja in se neprekinjeno
prireja vsako leto. Festival naj s svojim delovanjem bistveno
vpliva na nastajanje in uprizarjanje kakovostne slovenske dramatike. Celotna organizacija festivala je stalna delovna naloga
zavoda. Gledališče se s svojim programom aktivno vključuje v
revitalizacijo mestnega jedra Kranja.
4. člen
Ime zavoda: Prešernovo gledališče Kranj
Skrajšano ime: PG Kranj
Sedež javnega zavoda: Glavni trg 6, 4000 Kranj
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v
Kranju pod registrsko številko 1‑179‑00.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
kot javno službo opravlja naslednje naloge v skladu z uredbo, ki
ureja uvedbo in uporabo standardne klasifikacije dejavnosti:
– sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami ustvarja
nova odrska dela,
– sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami izvaja
gledališke predstave,
– predstavlja lastno umetniško produkcijo na gostovanjih
po Sloveniji,
– predstavlja svojo umetniško produkcijo na gostovanjih
v tujini,
– skrbi za predstavitev kvalitetne umetniške produkcije z
organizacijo gostovanj domačih in tujih gledališč ter ustvarjalcev s področja uprizoritvenih dejavnosti,
– vzpodbuja in aktivno sodeluje pri prevajanju in razpošiljanju ter javni predstavitvi slovenske dramatike v tujini,
– organizira festival slovenske drame,
– v sklopu festivala skrbi za nastajanje, uprizarjanje,
prevajanje in posredovanje slovenske dramatike in nagrajuje
najboljša dramska besedila, največje dosežke v dramaturgiji
in najboljše uprizoritve slovenskih dramskih besedil in na ta
način načrtno spodbuja pisanje in predstavljanje novih slovenskih del,
– v sklopu festivala organizira strokovne razprave in izobraževanje mladih slovenskih dramatikov, ter druge prireditve,
ki spodbujajo pisanje in predstavljanje novih slovenskih dramskih del,
– s festivalom slovenske drame, rednim uvrščanjem slovenskih dramskih novitet v letni program uprizoritev in naročanjem novih del načrtno spodbuja pisanje in predstavljanje
novih slovenskih del,
– sodeluje s sorodnimi festivali in ustanovami doma in v
tujini,
– programsko in poslovno sodeluje s slovenskimi gledališči, Slovenskim stalnim gledališčem v Trstu, Cankarjevim
domom in Slovenskim gledališkim muzejem,
– sodeluje z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo in umetniškim šolam omogoča predstavitve njihove
umetniške produkcije,
– sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami v zamejstvu in tujini,
– sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih
sosednjih regij,
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– omogoča uporabo svojih prostorskih in tehničnih zmogljivosti za druge javne kulturne prireditve,
– nudi prostorske pogoje ter produkcijsko in tehnično
pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
– nudi prireditve mlajšemu občinstvu in težje prilagodljivim
družbenim skupinam po dostopni ceni,
– omogoča dostopnost programa in podatkov telesno
oviranim osebam,
– skrbi za gledališko vzgojo mladih in omogoča umetniški
razvoj najbolj talentiranim mladim umetnikom,
– izobražuje zaposlene ter organizira in izvaja izobraževalne vsebine za zainteresirano javnost s področja uprizoritvenih umetnosti, vključno s podpornimi dejavnostmi,
– z načrtno mednarodno promocijo skrbi za redno prisotnost na pomembnih mednarodnih, gledaliških prireditvah in
gostovanja v uglednih tujih gledaliških centrih,
– na podlagi poslovnega sodelovanja svojo produkcijo in
prireditve predstavlja na RTV Slovenija,
– enkrat letno organizira dan odprtih vrat za zainteresirano javnost in brezplačno predstavi delo zavoda,
– redno posreduje informacije javnosti o poslovanju, razvojnih programskih ciljih in uresničevanju programa,
– redno obvešča javnost o prireditvah v sredstvih javnega
obveščanja,
– izdaja gledališke liste in druge publikacije in neguje
strokovno publicistično refleksijo,
– hrani, zbira in predstavlja gradiva s področja dela zavoda,
– skrbi za arhiviranje in dokumentiranje predstav,
– izvaja gostinske storitve za lastne potrebe izvajalcev in
obiskovalcev.
6. člen
Dejavnosti zavoda v sklopu izvajanja javnih služb se v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne
klasifikacije dejavnosti:
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne dejavnosti.
Dejavnosti zavoda v sklopu izvajanja nalog na trgu, se v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne
klasifikacije dejavnosti:
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne dejavnosti
– 58.190 Drugo založništvo
– 56.100 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
– 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.
8. člen
Direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega
direktorja, zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter
odgovarja za zakonitost, gospodarnost in strokovnost dela
zavoda.
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Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje ustanovitelj, na podlagi javnega razpisa
ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta. Poleg
javnega razpisa lahko Mestna občina Kranj povabi posamezne
kandidate tudi neposredno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, podpiše z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas
trajanja mandata.

K strateškemu načrtu, letnemu izvedbenemu načrtu, aktu
o organizaciji dela, aktu o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskem načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, letnem poročilu in zavodski kolektivni pogodbi
daje soglasje svet javnega zavoda. K aktu o organizaciji dela,
aktu o sistemizaciji delovnih mest in kadrovskemu načrtu daje
soglasje tudi uprava Mestne občine Kranj.
Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument
srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega in lokalnega programa za kulturo, program
dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del
je finančni načrt.

9. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področjih dejavnosti gledališkega oziroma umetniškega ustvarjanja,
– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni,
– ima vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan
priložiti program razvoja gledališča.

12. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod
neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb. V primeru,
da pogodba ni v skladu z letnim izvedbenim načrtom, mora
direktor za sklenitev pogodbe predhodno pridobiti soglasje
sveta zavoda.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese s posebnimi pooblastili
opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce v skladu
z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih
mest.

10. člen
Direktor je lahko odpoklican pred potekom mandata:
– če sam zahteva odpoklic,
– če nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno
razmerje preneha po samem zakonu,
– v drugih primerih določenih z zakonom,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda, zlasti če krši zakon o javnih naročilih,
ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna
v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistveno spremenjene dejavnosti, zaradi katere
je javni zavod ustanovljen,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva,
– če pri ravnanju s sredstvi ali pri sklepanju poslov ne
ravna gospodarno.
Direktorja odpokliče Svet mestne občine Kranj. Pred odpoklicem direktorja si mora Svet Mestne občine Kranj pridobiti
mnenje sveta in strokovnega sveta zavoda. Svet zavoda in
strokovni svet zavoda morata mnenje izdati v 30 dneh, sicer
se šteje, da je mnenje za odpoklic pozitivno. Direktorja je treba
seznaniti o razlogih za njegov odpoklic in mu dati možnost, da
se v roku 15 dni o njih izjavi.

13. člen
Zavod ima lahko pomočnika direktorja:
– za vodenje strokovnega dela ali
– za poslovanje zavoda.
Pomočnika imenuje direktor na podlagi neposrednega povabila (v primeru imenovanja delavca, ki je v delovnem razmerju) ali javnega razpisa po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Mandat pomočnika direktorja je enak mandatu direktorja
in je lahko ponovno imenovan. Delovno razmerje pomočnika
direktorja se sklene za določen čas.

11. člen

Naloge direktorja:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema letni izvedbeni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju, reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo o delu zavoda in finančno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– opravlja druge naloge.

14. člen
Pomočnik direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v kolektivu,
– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni.
Pomočnik direktorja za poslovanje zavoda (za pravne,
finančne, organizacijske zadeve, za stike z javnostmi) mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v kolektivu,
– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni.
15. člen
Pomočnik direktorja je lahko odpoklican pred potekom
mandata iz enakih razlogov kot direktor.
Pred sprejemom sklepa o odpoklicu, na podlagi razlogov
iz prejšnjega odstavka, mora direktor seznaniti pomočnika
direktorja o razlogih za odpoklic in mu dati možnost, da se v
roku 15 dni o njih izjavi.
Svet zavoda
16. člen
Javni zavod ima 5 članski svet, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja in predstavnik delavcev zavoda. Predstavnike ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela
javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki
dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita
dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
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Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku
mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članom sveta
zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
17. člen
Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, letnemu izvedbenemu načrtu, sistemizaciji
delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu
nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo
izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje soglasje k letnemu poročilu o delu zavoda,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge.
Strokovni svet
18. člen
Strokovni svet sestavlja 5 članov, in sicer:
– 2 člana strokovnega sveta izvolijo zaposleni, pri čemer
mora biti vsaj en član iz vrst umetniškega oddelka,
– vsak po enega člana, skupaj 3 člane strokovnega sveta
imenujejo: Kulturniška zbornica Slovenije, Klub Prešernovega
gledališča Kranj in Društvo slovenskih pisateljev.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga
sprejme direktor v soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov
najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članom strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku
mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Strokovni svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov
vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet zavoda s
poslovnikom.
19. člen
Naloge strokovnega sveta:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela
glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in
odpoklicu direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda,
– opravlja druge naloge.
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Skupne določbe za svet zavoda in strokovni svet
20. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta in strokovnega sveta skliče
direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Članom sveta in strokovnega sveta zavoda prične teči
mandat z dnem imenovanja.
21. člen
Član sveta zavoda ali strokovnega sveta je lahko odpoklican pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva odpoklic,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom
v svetu.
V primeru predčasnega odpoklica člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku
kot je bil imenovan oziroma izvoljen odpoklicani član.
22. člen
Člana sveta zavoda odpokliče ustanovitelj na predlog
sveta zavoda.
23. člen
Mandat predstavnika delavcev v strokovnem svetu preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev, ki ga ureja akt
iz drugega odstavka 17. člena.
Ostale člane strokovnega sveta na predlog strokovnega
sveta ali direktorja lahko odpokliče tisti, ki jih je imenoval.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
24. člen
Zavod upravlja s stavbo gledališča na naslovu Glavni trg
6, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišču:
– parcelna št. 74/2 k.o. Kranj,
– parcelna št. 74/1 k.o. Kranj.
Obe parceli sta vpisani v zemljiško knjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, št. 1825.
Zavod upravlja z vso opremo, ki je v teh prostorih.
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti
iz proračuna ustanovitelja in:
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov,
– na mednarodnih razpisih,
– iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti.
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju
sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
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28. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
29. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno,
z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
30. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj
do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
Svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do
zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– imenuje direktorja,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta
zavoda odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov
nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja.
Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in
obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami ustanovitelja,
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Uradni list RS, št. 141/04) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata
najkasneje v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat
opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata za katerega je bil imenovan.
31. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morata
biti sprejeta najkasneje v šestih mesecih od začetka veljavnosti
tega odloka. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja
obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in
tem odlokom.
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
Statut javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj z dne 5. 10.
1999, razen v določbah, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve
predstavnikov delavcev v strokovni svet, če niso v nasprotju s
predpisi in tem odlokom.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, Uradni list RS, št. 15/99.
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33. člen
Direktor poskrbi za vpis v sodni register na podlagi tega
odloka.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Uradni list RS, št. 122/08) vsebuje naslednjo prehodno in
končno določbo:
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1789.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja
knjižnica Kranj (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 112. člena Poslovnika Sveta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 41/07) je Svet Mestne občine Kranj
na 24. seji dne 22. 4. 2009 sprejel uradno prečiščeno besedilo
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj,
ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica
Kranj (Uradni list RS, št. 141/04) z dne 30. 12. 2004,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (Uradni list RS,
št. 55/05) z dne 6. 6. 2005,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (Uradni list RS,
št. 122/08) z dne 24. 12. 2008.
Št. 610‑110/2009‑3‑47/12
Kranj, dne 22. aprila 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica
Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj ureja status javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (v nadaljnjem besedilu:
zavod), razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna
vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja
zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Mestne občine
Kranj izvaja Svet Mestne občine Kranj.
2. člen
Leta 1863 je bila v Kranju ustanovljena Narodna čitalnica,
ki se je leta 1907 preimenovala v Ljudsko knjižnico. 22. julija
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1947 je bila ustanovljena Ljudska knjižnica Okrajnega sindikalnega sveta v Kranju, 25. maja 1950 pa je Okrajni ljudski odbor
ustanovil Okrajno študijsko knjižnico. Zaradi potrebe po enotni
osrednji knjižničarski ustanovi je 27. marca 1960 Občinski ljudski odbor Kranj na podlagi Zakona o občinskih ljudskih odborih
in Temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih sprejel
odločbo o ustanovitvi Osrednje knjižnice občine Kranj.
Zavod je pravni naslednik Osrednje knjižnice Kranj.
Knjižnico je ustanovila Mestna občina Kranj z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica
Kranj, št. 13 DJS/393 MB, ki je bil sprejet na 8. seji Sveta
Mestne občine Kranj dne 8. 9. 1999. Knjižnica je vpisana pri
Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani v Razvid knjižnic
Slovenije pod št. 19.

Uradni list Republike Slovenije
tem.

Zavod je vključen v nacionalni vzajemni bibliografski sis-

II. DEJAVNOST ZAVODA

Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je
le‑ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične
dejavnosti kot javne službe.
V soglasju z ustanoviteljem po pogodbi z ministrstvom,
pristojnim za kulturo, lahko zavod opravlja naloge osrednje
območne splošne knjižnice.
V soglasju z ustanoviteljem lahko izvaja knjižnično dejavnost tudi za druge občine na podlagi pogodbe.
Knjižnično dejavnost izvaja zavod tudi z bibliobusom.
Poleg nalog iz zgornjih odstavkov tega člena opravlja
zavod tudi naslednje naloge:
– izdajanje knjig,
– izdajanje revij in periodike,
– drugo založništvo,
– knjigoveštvo,
– razmnoževanje računalniških zapisov,
– trgovino na drobno z rabljenim blagom,
– cestni tovorni promet,
– dajanje nepremičnin v najem,
– dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
– obdelavo podatkov,
– dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– oglaševanje,
– fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– prirejanje razstav, sejmov in kongresov, druge poslovne
dejavnosti,
– obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Osrednja knjižnica Kranj izvaja javno službo na območju
Mestne občine Kranj tako na svojem sedežu, kot v svojih poslovnih enotah ter na območju drugih občin v skladu s knjižnično mrežo, ki je določena z veljavnimi predpisi.

5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
opravlja kot javno službo naslednje naloge v skladu z uredbo, ki
ureja uvedbo in uporabo standardne klasifikacije dejavnosti:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in
drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju
informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko
delo.
Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem
bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:
– pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema,
– dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu.
Zavod v okviru javne službe tudi:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti,
ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo
dejavnostjo.

6. člen
Dejavnosti zavoda v sklopu izvajanja javnih služb se v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne
klasifikacije dejavnosti:
– 91.011
Dejavnost knjižnic
– 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 63.990
Drugo informiranje.
Dejavnosti zavoda v sklopu izvajanja nalog na trgu, se v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne
klasifikacije dejavnosti:
– 58.110
Izdajanje knjig
– 58.140
Izdajanje revij in periodike
– 58.190
Drugo založništvo
– 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
muzikalij
– 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
– 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.120
Obratovanje spletnih portalov
– 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
– 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
– 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
– 77.330
Dajanje pisarniške opreme in rač. naprav v
najem in zakup
– 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pis. dej.

3. člen
Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova.
S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v
uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o
njem vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Knjižnica se s svojim programom
aktivno vključuje v revitalizacijo mestnega jedra Kranja.
4. člen
Ime zavoda: Osrednja knjižnica Kranj.
Sedež javnega zavoda: Tavčarjeva ulica 41, Kranj.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Kranju pod registrsko številko 1/00164/00.
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III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.
8. člen
Direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega direktorja in strokovno delo v knjižnici, zastopa, predstavlja in vodi poslovanje
zavoda ter odgovarja za zakonitost, gospodarnost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh
članov na podlagi javnega razpisa.
Svet si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.
Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Tajno
glasovanje razpiše svet, izvede pa ga tričlanska komisija, ki jo
imenuje svet zavoda.
Če ustanovitelj ne odgovori v roku 60 dni ali v roku 10 dni
po prvi seji sveta ustanovitelja po prejemu zahteve, se šteje, da
je bilo soglasje podano oziroma mnenje pozitivno. Če strokovni
delavci knjižnice ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da je bilo
soglasje podano oziroma mnenje pozitivno.
Poleg javnega razpisa lahko svet povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja podpiše z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas
trajanja mandata.
9. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih,
– ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim
preteklim delom,
– ima vodstvene sposobnosti,
– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni,
– izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij,
– če bo opravljal tudi vodenje strokovnega dela, mora
imeti opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti
najkasneje v 2 letih po nastopu funkcije.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan
priložiti program razvoja knjižnice.
10. člen
Direktor je lahko odpoklican pred potekom mandata:
– če sam zahteva odpoklic,
– če nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno
razmerje preneha po samem zakonu,
– v drugih primerih, določenih z zakonom,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda, zlasti če krši zakon o javnih naročilih,
ali utemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v
nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistveno spremenjene dejavnosti, zaradi katere
je javni zavod ustanovljen,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva,
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– če pri ravnanju s sredstvi ali pri sklepanju poslov ne
ravna gospodarno.
Direktorja odpokliče svet zavoda po postopku, ki je določen za imenovanje direktorja po tem aktu. Pred odpoklicem
direktorja mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanovitelja
in mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Direktorja je treba
seznaniti o razlogih za njegov odpoklic in mu dati možnost, da
se v roku 15 dni o njih izjavi.
11. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema letni izvedbeni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo o delu zavoda in finančno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima in
– opravlja druge naloge.
K strateškemu načrtu, letnemu izvedbenemu načrtu, aktu
o organizaciji dela, aktu o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskem načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, letnem poročilu in zavodski kolektivni pogodbi
daje soglasje svet javnega zavoda. K aktu o organizaciji dela,
aktu o sistemizaciji delovnih mest in kadrovskemu načrtu daje
soglasje tudi uprava Mestne občine Kranj.
Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument
srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega in lokalnega programa za kulturo, program
dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del
je finančni načrt.
12. člen
V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja zavod
neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb. V primeru,
da pogodba ni v skladu z letnim izvedbenim načrtom, mora
direktor za sklenitev pogodbe predhodno pridobiti soglasje
sveta zavoda.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese s posebnimi pooblastili
opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce v skladu
z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih
mest.
13. člen
Zavod ima lahko pomočnika direktorja:
– za vodenje strokovnega dela ali
– za poslovanje zavoda.
Pomočnika imenuje direktor na podlagi neposrednega povabila (v primeru imenovanja delavca, ki je v delovnem razmerju) ali javnega razpisa po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Mandat pomočnika direktorja je enak mandatu direktorja
in je lahko ponovno imenovan. Delovno razmerje pomočnika
direktorja se sklene za določen čas.
14. člen
Pomočnik direktorja za vodenje strokovnega dela mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih
v dejavnosti zavoda,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v kolektivu,
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– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni,
– ima opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti najkasneje v 2 letih po nastopu funkcije.
Pomočnik direktorja za poslovanje zavoda (za pravne,
finančne, organizacijske zadeve, za stike z javnostmi) mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v kolektivu,
– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni.
15. člen
Pomočnik direktorja je lahko odpoklican pred potekom
mandata iz enakih razlogov kot direktor.
Pred sprejemom sklepa o odpoklicu na podlagi razlogov
iz prejšnjega odstavka mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za odpoklic in mu dati možnost, da se v roku
15 dni o njih izjavi.
Svet zavoda
16. člen
Javni zavod ima 5 članski svet, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja in predstavnik delavcev zavoda. Predstavnike ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela
javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki
dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita
dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku
mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članov sveta
zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
17. člen
Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, letnemu izvedbenemu načrtu, sistemizaciji
delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu
nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo
izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje soglasje k letnemu poročilu o delu zavoda,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge.
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– vsak po enega člana, skupaj 3 člane strokovnega sveta,
imenujejo Kulturniška zbornica Slovenije, Zveza bibliotekarskih
društev Slovenije in Zveza splošnih knjižnic.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga
sprejme direktor v soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov
najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku
mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Strokovni svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov
vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet zavoda s
poslovnikom.
19. člen
Naloge strokovnega sveta:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela
glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in
odpoklicu direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda,
– opravlja druge naloge.
Skupne določbe za svet zavoda in strokovni svet
20. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta in strokovnega sveta skliče
direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Članom sveta in strokovnega sveta zavoda začne teči
mandat z dnem imenovanja.
21. člen
Član sveta zavoda ali strokovnega sveta je lahko odpoklican pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva odpoklic,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom
v svetu.
V primeru predčasnega odpoklica člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku,
kot je bil imenovan oziroma izvoljen odpoklicani član.
22. člen
Člana sveta zavoda odpokliče ustanovitelj na predlog
sveta zavoda.
23. člen
Mandat predstavnika delavcev v strokovnem svetu preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev, ki ga ureja akt
iz drugega odstavka 17. člena.
Ostale člane strokovnega sveta na predlog strokovnega
sveta ali direktorja lahko odpokliče tisti, ki jih je imenoval.

Strokovni svet
18. člen
Strokovni svet sestavlja 5 članov, in sicer:
– 2 člana strokovnega sveta izvolijo zaposleni, pri čemer
je eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, drugi pa izmed tistih, ki
opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen,

IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
24. člen
Zavod upravlja z vso opremo, ki je v zavodu.
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25. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti
iz proračuna ustanovitelja ter pogodbenih partneric na podlagi
pogodb o izvajanju knjižnične dejavnost in državnega proračuna in:
– s članarinami in drugimi nadomestili,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov,
– na mednarodnih razpisih,
– iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti.
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju
sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
28. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
29. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim in nepremičnim premoženjem upravlja zavod
samostojno. V primeru odtujitve nepremičnine pa samo po
predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
30. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj
do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
Svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do
zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje predhodno soglasje svetu zavoda k imenovanju
direktorja,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta
zavoda odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov
nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja.
Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in
obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami ustanovitelja,
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo.«
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Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (Uradni list RS, št. 141/04) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata
najkasneje v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat
opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
31. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morata
biti sprejeta najkasneje v šestih mesecih od začetka veljavnosti
tega odloka. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja
obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in
tem odlokom.
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
Statut Osrednje knjižnice Kranj z dne 29. 5. 2000, razen v
določbah, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov
delavcev v strokovni svet, če niso v nasprotju s predpisi in tem
odlokom.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj, Uradni
list RS, št. 78/99.
33. člen
Direktor poskrbi za vpis na podlagi tega odloka v sodni
register.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (Uradni
list RS, št. 55/05) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (Uradni
list RS, št. 122/08) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1790.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski
muzej (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 112. člena Poslovnika Sveta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 41/07) je Svet Mestne občine Kranj
na 24. seji dne 22. 4. 2009 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, ki
obsega:
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– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
(Uradni list RS, št. 141/04) z dne 30. 12. 2004,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, št. 122/08)
z dne 24. 12. 2008.
Št. 610‑110/2009‑4‑47/12
Kranj, dne 22. aprila 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
(uradno prečiščeno besedilo)

Uradni list Republike Slovenije
Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v
Kranju pod registrsko številko vložka 829/00.
5. člen
Organizacija zavoda: Zavod sestavljajo organizacijske
enote (OE): Oddelek skupnih služb (upravna služba, finančna
služba, prezentacijska služba, služba stikov z javnostmi, vzdrževalno‑tehnična služba), Kustodiati (kustodiat za arheologijo,
kustodiat za etnologijo, kustodiat za zgodovino in spremljanje sodobnosti, kustodiat za kulturno zgodovino in kustodiat
za umetnostno zgodovino), Oddelek za galerijsko dejavnost,
Center za kulturno dediščino Gorenjske (informacijsko‑dokumentacijska služba, konservatorsko‑restavratorska služba,
depojska služba), Galerija Prešernovih nagrajencev, Muzeji v
Občini Bohinj.
Program Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno
umetnost sprejema umetniški svet, ki ga na predlog uprave
ustanovitelja imenuje župan za mandat 5 let. Umetniški svet
sestavljajo: vodja galerije, predstavnik ustanovitelja, predstavnik muzeja. Vodjo galerije imenuje direktor zavoda in z njim
sklene ustrezno pogodbo.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj ureja status javnega
zavoda Gorenjski muzej (v nadaljnjem besedilu: zavod), razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja
glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Mestne občine
Kranj izvaja Svet Mestne občine Kranj.
2. člen
Zavod je pravni naslednik Gorenjskega muzeja Kranj, ki
je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju, št. reg.
vložka 829/00. Muzej je nastal 7. februarja 1963 z združitvijo
leta 1953 ustanovljenega Mestnega muzeja v Kranju in Muzeja
revolucije. Slednji je bil ob dvajseti obletnici vstaje leta 1961
preimenovani naslednik Pokrajinskega muzeja za Gorenjsko
v Kranju, 22. junija 1957 ga je ustanovil Okrajni ljudski odbor
Kranj. Za delovanje so bili novemu muzeju dodeljene Mestna
hiša na Glavnem trgu, baročni dvorec na Tavčarjevi ulici in
Prešernova hiša v Kranju. Do zadnje večje spremembe je
prišlo ob vračilu osrednje muzejske stavbe na Tavčarjevi prvotnim lastnikom, tako da je imel muzej od leta 1993 svoj sedež,
upravne in delovne prostore v gradu Khislstein na Tomšičevi 44
v Kranju. V letu 2008 se je muzej preselil na lokacijo Savska
cesta 34, Kranj.
3. člen
Modeli dediščine, ki jih zbira, hrani, raziskuje in predstavlja Gorenjski muzej, so namenjeni sodobnim potrebam: bodo
naj v oporo pri tvorbi in vzdrževanju regionalne in lokalnih identitet ter v navdih in pomoč za iskanje rešitev sodobnih kulturnih
problemov ljudi na Gorenjskem in širše. Svoje poslanstvo gradi
na podlagi nosilnih zbirk: arheološke, etnološke, zbirke ljudske
umetnosti, starejše, kulturne in novejše zgodovine ter pričevanj
sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne ustvarjalnosti Gorenjske in prešerniane. Usmerjen je v nenehno komuniciranje z okoljem, tako da dediščino predstavlja z razstavami,
publikacijami, na delavnicah, študijskih krožkih in predavanjih.
Muzej se s svojim programom aktivno vključuje v revitalizacijo
mestnega jedra Kranja.
4. člen
Ime zavoda: Gorenjski muzej
Sedež javnega zavoda: Savska cesta 34, Kranj
Zavod je pravna oseba.

6. člen
Glede na namen zaradi katerega je zavod ustanovljen,
opravlja znotraj javne službe naloge v skladu z uredbo, ki ureja
uvedbo in uporabo standardne klasifikacije dejavnosti:
– zbira, evidentira, konservira, ureja, dokumentira, hrani
ter strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, predmete, pisne, tiskane, slikovne, zvočne likovne in druge vire s svojega
delovnega in geografskega področja ter pripravlja študije in
elaborate za njihovo varstvo;
– sistematično zbira gradivo na terenu; oblikuje in dopolnjuje stalno zbirko iz zbranega gradiva;
– opravlja znanstveno – raziskovalno delo s področja
dejavnosti muzeja in omogoča strokovno in znanstveno proučevanje muzejskega gradiva;
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega in galerijskega dela v muzeju, po Sloveniji in
v tujini;
– opravlja osrednjo galerijsko dejavnost za celotno Gorenjsko;
– organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz
svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge
in poljudne publikacije s svojega področja dela;
– pripravlja predavanja, strokovna in znanstvena srečanja, predstavlja javnosti gradiva s področja dejavnosti;
– izvaja razne oblike vzgojno‑izobraževalnih programov,
sodeluje z vzgojno‑izobraževalnimi organizacijami in skrbi za
popularizacijo svoje dejavnosti;
– sodeluje z drugimi muzeji in galerijami, znanstveno‑raziskovalnimi institucijami, zavodi za varstvo naravne in kulturne
dediščine ter drugimi institucijami in strokovnjaki s svojega
delovnega področja iz Slovenije in tujine;
– vzdržuje strokovno knjižnico in bibliografijo muzejskih
delavcev za študijske in pedagoške potrebe in sodeluje s
knjižnicami;
– razvija in opravlja restavratorske, konservatorske in
druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;
– pridobiva muzejsko gradivo z arheološko metodo, opravlja zavarovalne in sistemske arheološke raziskave ter sodeluje
pri nadzoru arheoloških najdišč na prostoru, opredeljenem v
7. členu tega odloka;
– posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in
posebne potrebe;
– evidentira in hrani arhivsko gradivo s področja dejavnosti muzeja;
– vodi register premične kulturne dediščine s svojega
območja in pri tem sodeluje z nacionalnimi muzeji;
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– opravlja druge naloge s področja varstva nepremične
kulturne dediščine;
– vodi strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti,
ki je odprta javnosti in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti
po zahtevanih standardih in zakonodaji;
– omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov za kustose, pedagoge in dokumentaliste;
– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno
oviranim osebam;
– izdaja publikacije, ki izhajajo iz poslanstva muzeja.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi
naslednje naloge:
– oddajanje prostorov in opreme za razstave in druge kulturne oziroma vzgojno‑izobraževalne, promotivne in podobne
prireditve;
– nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti muzeja pravnim in fizičnim osebam;
– založništvo, izdaja in prodaja publikacij vseh vrst s področja dejavnosti muzeja;
– prodaja spominkov, fotografske dokumentacije, razglednic, vseh vrst reprodukcij, replik in apliciranih predmetov,
izvedenih iz svojega gradiva;
– priprava razpisnih dokumentacij in vodenje projektov za
lastne potrebe in zunanje naročnike;
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev.
Muzej kot pokrajinski muzej v skladu z Uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju
varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00, 103/00, 105/01, 16/08 – ZVKD‑1)
zagotavlja in izvaja javno službo za območje Mestne občine
Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Bohinj, Žirovnica; v sodelovanju z Gornjesavskim
muzejem za območje občin Jesenice, Kranjska Gora; v sodelovanju s Kulturnim centrom Kamnik – muzejem za območje
občin Kamnik, Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče,
Komenda; v sodelovanju z Loškim muzejem Škofja Loka za
območje občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki,
Žiri; v sodelovanju z Muzeji radovljiške občine za območje
občin Radovljica, Bled; v sodelovanju s Tržiškim muzejem
pa za območje Občine Tržič. Muzej izvaja javno službo tudi
za področje likovne umetnosti od začetka 20. stoletja dalje v
sodelovanju s Kulturnim centrom Kamnik – muzejem, Muzeji
Radovljiške občine in Loškim muzejem Škofja Loka.
7. člen
Dejavnosti zavoda v sklopu izvajanja javnih služb se v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne
klasifikacije dejavnosti:
18.120
Drugo tiskanje
33.110
Popravila kovinskih izdelkov
33.190
Popravila drugih naprav
52.100
Skladiščenje
58.110
Izdajanje knjig
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
filmov,video filmov, televizijskih oddaj
59.140
Kinematografska dejavnost
59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.990
Drugo informiranje
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
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Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200
Fotografska dejavnost
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
80.100
Varovanje
80.200
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210
Splošno čiščenje stavb
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
opreme
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.010
Umetniško uprizarjanje
90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030
Umetniško ustvarjanje
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011
Dejavnost knjižnic
91.012
Dejavnost arhivov
91.020
Dejavnost muzejev
91.030
Varstvo kulturne dediščine
91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas
94.120
Dejavnost strokovnih združenj
94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
95.220
Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in
opreme
95.230
Popravila obutve in usnjene galanterije
95.240
Popravila pohištva
95.250
Popravila ur in nakita
95.290
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih
izdelkov
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Dejavnosti zavoda v sklopu izvajanja nalog na trgu, se v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne
klasifikacije dejavnosti:
18.120
Drugo tiskanje
18.130
Priprava za tisk in objavo
18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
32.130
Proizvodnja bižuterije
32.400
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.990
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110
Popravila kovinskih izdelkov
33.190
Popravila drugih naprav
35.119
Druga proizvodnja električne energije
35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
43.310
Fasaderska in štukaterska dela
43.990
Druga specializirana gradbena dela
47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
47.782
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
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52.100
56.102
56.103
56.104
56.290
56.300
58.110
58.140
58.190
59.110
59.120
59.140
59.200
63.110
63.120
63.990
68.200
68.320
70.210
72.200
73.110
73.200
74.100
74.200
74.900
77.290
77.330
77.39
77.400
79.120
80.100
80.200
81.100
81.210
81.220
81.300
82.110
82.190
82.300
82.990
85.421
85.422
85.520
85.590
85.600
90.010
90.020
90.030
90.040
91.011
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Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
Skladiščenje
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Dejavnost stikov z javnostjo
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dejavnost organizatorjev potovanj
Varovanje
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
opreme
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Višješolsko izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
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91.012
91.020
91.030
91.040
93.299
94.120
94.999
95.220
95.230
95.240
95.250
95.290
96.090

Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in
opreme
Popravila obutve in usnjene galanterije
Popravila pohištva
Popravila ur in nakita
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih
izdelkov
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen

Organi zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.
9. člen
Direktor, ki opravlja funkcijo poslovodnega in programskega direktorja, zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda
ter odgovarja za zakonitost, gospodarnost in strokovnost dela
zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa
ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta. Poleg
javnega razpisa lahko Mestna občina Kranj povabi posamezne
kandidate tudi neposredno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, podpiše z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas
trajanja mandata.
10. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju muzejskih dejavnosti,
– ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim
preteklim delom,
– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni,
– ima vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan
priložiti program razvoja muzeja.
11. člen
Direktor je lahko odpoklican pred potekom mandata:
– če direktor sam zahteva odpoklic,
– če nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno
razmerje preneha po samem zakonu,
– v drugih primerih določenih z zakonom,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda, zlasti če krši zakon o javnih naročilih,
ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna
v nasprotju z njimi,
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– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistveno spremenjene dejavnosti, zaradi katere
je javni zavod ustanovljen,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva,
– če pri ravnanju s sredstvi ali pri sklepanju poslov ne
ravna gospodarno.
Direktorja odpokliče Svet Mestne občine Kranj. Pred odpoklicem direktorja si mora Svet Mestne občine Kranj pridobiti
mnenje sveta in strokovnega sveta zavoda. Svet zavoda in
strokovni svet zavoda morata mnenje izdati v 30 dneh, sicer
se šteje, da je mnenje za odpoklic pozitivno. Direktorja je treba
seznaniti o razlogih za njegov odpoklic in mu dati možnost, da
se v roku 15 dni o njih izjavi.
12. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema letni izvedbeni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– odloča o delovni uspešnosti in napredovanju zaposlenih. Odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih
razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in
druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali izvedbo določenih nalog, imenuje delavce s posebnimi pooblastili,
zagotavlja javnost dela,
– zagotavlja informiranje delavcev,
– in opravlja druge naloge.
K strateškemu, letnemu izvedbenemu načrtu, aktu o organizaciji dela, aktu o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega
vzdrževanja, letnemu poročilu in zavodski kolektivni pogodbi
daje soglasje svet javnega zavoda. K aktu o organizaciji dela,
aktu o sistemizaciji delovnih mest in kadrovskemu načrtu daje
soglasje tudi uprava Mestne občine Kranj.
Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument
srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega in lokalnega programa za kulturo, program
dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del
je finančni načrt.
13. člen
V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja zavod
neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb. V primeru,
da pogodba ni v skladu z letnim izvedbenim načrtom, mora
direktor za sklenitev pogodbe predhodno pridobiti soglasje
sveta zavoda.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih
z zakonom in tem aktom, prenese s posebnimi pooblastili opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.
14. člen
Zavod ima lahko pomočnika direktorja:
– za vodenje strokovnega dela ali
– za poslovanje zavoda.
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Pomočnika imenuje direktor na podlagi neposrednega povabila (v primeru imenovanja delavca, ki je v delovnem razmerju) ali javnega razpisa po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Mandat pomočnika direktorja je enak mandatu direktorja
in je lahko ponovno imenovan. Delovno razmerje pomočnika
direktorja se sklene za določen čas.
15. člen
Pomočnik direktorja za vodenje strokovnega dela mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih
v dejavnosti zavoda,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v kolektivu,
– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni.
Pomočnik direktorja za poslovanje zavoda (za pravne,
finančne, organizacijske zadeve, za stike z javnostmi) mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v kolektivu,
– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni.
16. člen
Pomočnik direktorja je lahko odpoklican pred potekom
mandata iz enakih razlogov kot direktor.
Pred sprejemom sklepa o odpoklicu, na podlagi razlogov
iz prejšnjega odstavka, mora direktor seznaniti pomočnika
direktorja o razlogih za odpoklic in mu dati možnost, da se v
roku 15 dni, o njih izjavi.
Svet zavoda
17. člen
Javni zavod ima 5‑članski svet, ki ga sestavljajo 4 predstavniki ustanovitelja in predstavnik delavcev zavoda. Predstavnike ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela
javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki
dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita
dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku
mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članom sveta
zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
18. člen
Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnem načrtu,letnemu izvedbenemu načrtu, sistemizaciji
delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu
nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo
izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje soglasje k letnemu poročilu o delu zavoda,
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– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge.
Strokovni svet
19. člen
Strokovni svet sestavlja 5 članov, in sicer:
– 2 člana strokovnega sveta izvolijo zaposleni, pri čemer
je eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, drugi pa izmed tistih, ki
opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen,
– vsak po enega člana, skupaj 3 člane strokovnega sveta imenujejo: Kulturniška zbornica Slovenije, Likovno društvo
Kranj in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga
sprejme direktor v soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov
najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članom strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku
mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Strokovni svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov
vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet zavoda s
poslovnikom.
20. člen
Naloge strokovnega sveta:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in
odpoklicu direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda,
– opravlja druge naloge.
Skupne določbe za svet zavoda in strokovni svet
21. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta in strokovnega sveta skliče
direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Članom sveta in strokovnega sveta zavoda prične teči
mandat z dnem imenovanja.
22. člen
Član sveta zavoda ali strokovnega sveta je lahko odpoklican pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva odpoklic,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom
v svetu.
V primeru predčasnega odpoklica člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku,
kot je bil imenovan oziroma izvoljen odpoklicani član.
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23. člen
Člana sveta zavoda odpokliče ustanovitelj na predlog
sveta zavoda.
24. člen
Mandat predstavnika delavcev v strokovnem svetu preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev, ki ga ureja akt
iz drugega odstavka 17. člena.
Ostale člane strokovnega sveta na predlog strokovnega
sveta ali direktorja lahko odpokliče tisti, ki jih je imenoval.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
Zavod upravlja z naslednjimi stavbami in prostori:
– Gradom Khislstein brez parka in dvorišča (Tomšičeva
44), s pripadajočimi parcelnimi številkami. Parcele so vpisane v
zemljiško knjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, vložna
številka 2030;
– Mestno hišo (Glavni trg 4), parcelna številka 4/1 in 5.
Parceli sta vpisani v zemljiško knjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, vložna številka 1199;
– Prešernovo hišo, (Prešernova 7), parcelna številka 19.
Parcela je vpisana v zemljiško knjižnem vložku Okrajnega
sodišča v Kranju, vložna številka 307,
– Center za premično dediščino Gorenjske, Savska cesta
34, parcelna številka: 249/2. Parcela je vpisana v zemljiško
knjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, vložna številka
266, k.o. Huje.«
26. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti
iz proračuna ustanovitelja in:
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov,
– na mednarodnih razpisih,
– iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti.
27. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju
sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
28. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
29. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
30. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno,
z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
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VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
31. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj
zavoda do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz
proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
Svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do
zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– imenuje direktorja,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta
zavoda odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov
nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja.
Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in
obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami ustanovitelja,
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
(Uradni list RS, št. 141/04) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe:
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RS, št. 122/08) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

LJUBLJANA
1791.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za dela območij urejanja ŠS 1/1‑2 Stara
Šiška in ŠR 1/2‑1 Bellevue

Na podlagi 61., 74. in 98. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO1B) 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 občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za dela območij urejanja ŠS 1/1‑2 Stara Šiška
in ŠR 1/2‑1 Bellevue
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata
najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat
opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata za katerega je bil imenovan.
31. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt mora
biti sprejet najkasneje v šestih mesecih od začetka veljavnosti
tega odloka. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja
obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in
tem odlokom.
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
Statut Gorenjskega muzeja z dne 10. 1. 1983 in statutarnimi
sklepi z dne 19. 12. 1991, razen v določbah, ki urejajo volitve
predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet,
če niso v nasprotju s predpisi in tem odlokom.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Uradni list
RS, št. 69/02.
33. člen
Direktor poskrbi za vpis zavoda v sodni register na podlagi tega odloka.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list

(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za dela območij urejanja ŠS 1/1‑2 Stara Šiška in ŠR 1/2‑1
Bellevue (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– program opremljanja zemljišč za gradnjo,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
Ta odlok določa prostorske ureditve območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za odstranitev obstoječih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo
prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje
grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz dolgoročnega plana

M 1:5000
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2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt s prikazom območja OPPN
3.2 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN
3.3 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč
na katastrskem načrtu
3.4 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč
na geodetskem načrtu
3.5 Načrt površin na katastrskem načrtu
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih
in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1 Ureditvena situacija – nivo pritličja
4.2 Ureditvena situacija – nivo tipične etaže
4.3 Ureditvena situacija – nivo strehe
4.4 Ureditvena situacija – nivo kleti
4.5 Značilni prerezi in pogledi
4.6 Zbirni načrt komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture
4.7 Prometno tehnična situacija, idejna višinska
regulacija, načrt intervencijskih poti
4.8 Načrt odstranitve objektov
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M 1:2000
M 1: 1000
M 1: 500
M 1:1000
M 1:500
M 1:500

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

4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega akta,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. program opremljanja zemljišč za gradnjo,
7. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelal Linear d.o.o., Resljeva 4, Ljubljana, pod
številko projekta A‑70‑06 v aprilu 2008.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
1. Obseg
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: del 1128, del 1172, 1173, 1174/1, 1174/2, 1174/3, 1174/4,
1174/5, 1174/6, del 1249/1, del 1446/1, del 1447, vse v katastrski občini Spodnja Šiška (v nadaljevanju: k.o. Spodnja Šiška).
Območje OPPN zajema 10.611 m².
2. Meja
Meja območja OPPN poteka v k.o. Spodnja Šiška. Prične
se na jugovzhodnem delu območja, v točki št. 1, ki se nahaja
na parceli št. 1447, od koder poteka po južnem robu Frankopanske ulice v loku do točke št. 5 in naprej po južnem robu
cestišča proti jugozahodu do točke št. 11. Od tu se nadaljuje
po meji parcel št. 1255/2 in 1255/1 do Celovške ceste. Od
točke št. 14 poteka meja območja OPPN po parceli 1446/1
po robu hodnika za pešce proti jugovzhodu, se v točki št. 15
obrne proti jugozahodu in prečka Celovško cesto. V točki št. 16
se obrne proti severozahodu, kjer poteka po robu hodnika za
pešce in v točki št. 17 spremeni smer proti severovzhodu in
ponovno prečka Celovško cesto. V točki št. 18 ponovno sledi
poteku hodnika za pešce po Celovški cesti proti jugovzhodu
do točke št. 19, kjer se obrne proti severovzhodu in poteka po
severni meji parcele št. 1249/1 do točke št. 30. V točki št. 30
meja območja OPPN obrne smer proti severu in v nadaljevanju

poteka po parceli št. 1172 po vzhodnem robu Gubčeve ulice do
točke št. 31, kjer se v loku obrne proti severovzhodu. V nadaljevanju poteka po južnem robu Žibertove ulice po parceli št. 1128
do točke št. 35. Tu sledi poteku roba cestišča Medvedove ceste
po parceli št. 1447 proti jugovzhodu do izhodiščne točke št. 1.
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega načrta 3.1.
»Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in grafičnega
načrta 3.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na
katastrskem načrtu«.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Območje OPPN leži v osrednjem delu pretežno stanovanjskega območja ŠS 1/1‑2 Stara Šiška. Notranji komunikaciji
v območju sta po Medvedovi in Celovški cesti, ob katerih je tudi
javni in oskrbni program. Zaradi neugodnega vpliva prometa s
sosednjega proizvodnega območja Union in iz območja Hale
Tivoli se bo prometna zasnova v širšem območju spremenila,
tako da bo prometna povezava s Celovško cesto predvidena
na več mestih. Prometni režim na cestah v notranjosti se bo
spremenil, ceste se bodo preuredile, tako da se bodo pridobila
nova parkirna mesta. Preureditev Frankopanske ulice, ki je
predvidena s tem OPPN, je prva faza celovite prometne prenove območja.
Območje OPPN se navezuje na sosednja območja po
obstoječih obodnih cestah, peš komunikacijah in kolesarskih
poteh. Ob načrtovanih ureditvah je predvidena rekonstrukcija
Frankopanske ulice z novim križiščem Frankopanske ulice in
Celovške ceste.
Predvidena je sanacija komunalne infrastrukture.
8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča;
– odstranitve obstoječih naprav in objektov;
– gradnja novih objektov;
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture;
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
1. Namembnost
Namembnost objektov v območju OPPN je stanovanjska.
Dopustni so naslednji posegi:
– 11221 Tri‑ in večstanovanjske stavbe
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene.
V pritličju objektov je dopusten javni program. Dopustne
dejavnosti javnega programa so:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12201 Stavbe javne uprave
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
– 12301 Trgovske stavbe
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (ki jih je
glede na vplive na okolje možno umestiti v območja mešane
rabe)
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
– 12620 Muzeji in knjižnice
– 12640 Stavbe za zdravstvo.
V kletnem delu so:
– 12420 Garažne stavbe.
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V kletnih etažah so urejeni tudi servisni prostori.
2. Zazidalna zasnova
Območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote P1,
C1 in C2:
– prostorska enota P1 je osrednja prostorska enota, ki
obsega vse načrtovane objekte, parkirne površine v podzemnih
etažah ter zunanjo ureditev,
– prostorska enota C1 je cestni odsek – javna prometna
površina na Frankopanski ulici,
– prostorska enota C2 je cestni odsek – javna prometna
površina na Celovški cesti.
V prostorski enoti P1 je predvidena gradnja objekta z
atrijem.
Lamele objekta so nanizane ob obodnih cestah: na jugu
ob Frankopanski ulici, na vzhodu ob Medvedovi ulici, na severu
ob Žibertovi ulici in na zahodu na Gubčevi ulici. V sredini med
objekti je urejen atrij.
Vhodi v objekt so orientirani na obodne ceste. V podzemnem delu so skupne kletne etaže. Nad pritličjem proti Medvedovi ulici bodo nadstropja delno previsevala. V nadstropnih
etažah je dopustno graditi konzolne balkone, lože in poudarke
na vogalih. Posamezni deli objekta (previsni balkoni itd) lahko
segajo najdalj do meje lastninske parcele investitorja. Na strehi
so urejene ozelenjene terase in izhodi na streho.
V jugozahodnem delu atrija je predvidena ureditev dovoza
do klančine v podzemno garažo.
3. Zasnova zunanje ureditve
V prostorski enoti P1 je predvidena ureditev atrija v notranjosti kompleksa z ozelenitvami, peš potmi in igralnimi površinami. Ob vseh obodnih cestah so predvideni pločniki. V
prostorski enoti C1 je predvidena ureditev Frankopanske ulice,
ob enoti P1 je predvideno vzporedno parkiranje. Na delu Frankopanske ulice je povzet sedanji gabarit ceste, ob priključku na
Celovško cesto se predvidi nova ureditev enosmerne ceste z
obojestranskim pločnikom in enim izvoznim pasom. V območju
C2 je predvidena ureditev semaforiziranega križišča in preureditev ceste ter prehodov za pešce.
Zazidalna zasnova je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.1.
»Ureditvena situacija – nivo pritličja«, št. 4.2. »Ureditvena situacija – nivo tipične etaže«, št. 4.3. »Ureditvena situacija – nivo
strehe«, št. 4.4. »Ureditvena situacija – nivo kleti« in št. 4.5
»Značilni prerezi in pogledi«.
10. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
Dopustna je postavitev skulptur in drugih prostorskih inštalacij, vodnjakov, otroških igrišč.
V ureditvenem območju OPPN je dopustna tudi postavitev
mikrourbane opreme (klopi, koši za odpadke, igrala itd.). Vsa
mikrourbana oprema bo opredeljena v projektu zunanje ureditve v okviru projekta za gradbeno dovoljenje.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Arhitekturno oblikovanje sledi konceptu karejske zazidave
ter poudarja predvsem horizontalno členjenost gradbene mase.
Z namenom, da se objekt prilagodi obstoječi gradnji na obodnih
ulicah kompleksa, je predvideno več fasadnih ravnin, ki se
razlikujejo po različnih finalnih materialih ali barvnih tonih. Na tipologijo okoliških stanovanjskih zgradb z velikimi masami streh
– mansard se novi objekt odziva tako, da se s horizontalnim
zamikom na višini venca obstoječih objektov prekine fasadna
ploskev, obstoječe strehe pa so v masi novih objektov terasne
etaže. Terase oziroma balkoni bodo intenzivno ozelenjeni.
Na strehah je dopustna postavitev grupiranih, oblikovno
ustrezno zastrtih tehničnih naprav. Klimatske naprave se urejajo kot skupni posegi na strehah ali na terenu ali pa po etažah
v vnaprej pripravljenih mestih (skrito za balkonsko ograjo in
skrito v zamikih objektov, prekrito s perforiranimi elementi kot
del fasadne obloge).
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12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
V prostorski enoti P1 so pešpoti, ploščadi in klančine,
tlakovane in opremljene z osnovno mikrourbano opremo in
primerno osvetljene.
Vse ureditve morajo omogočiti dostope funkcionalno oviranim ljudem.
Zagotoviti je treba vsaj 15,00 m2 zelenih površin na stanovanje. Urejena so lahko na nivoju terena (atrij), delno pa v
okviru ozelenjenih streh.
Teren nad kletjo bo v večjem delu atrija urejen kot zelena
površina. Od skupne površine atrija mora biti 20% površin
namenjenih ozelenitvi z drevesi. Debelina sloja zemlje mora
zadostovati vrsti zasaditve. Igralne površine, ki se jih uredi v
atriju, naj bodo urejene za igro mlajših otrok (do 12 let).
Dopustno je zapiranje atrija z namenom, da se prepreči
motenje stanovalcev in vandalizem v nočnem času.
Ob Frankopanski ulici je treba vzdolž prostorske enote
P1 urediti drevored. Na novo zasajena drevesa iste vrste morajo biti zasajena v enotnem ritmu in imeti debla s premerom
najmanj 15 cm.
Zasnova zunanje ureditve je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja«.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
1. Tlorisni gabariti
Tloris celotnega kareja je pravilen pravokotnik, ki ga tvorijo posamezni objekti ob obodnih ulicah.
Tlorisne dimenzije kareja:
– pritličje: 58,80 m x 108,50 m,
– tipična etaža: 63,00 m x 108,50 m do 112,00 m.
Površina terasne etaže je lahko največ 70% od površine
tipične etaže. Tlorisne dimenzije objektov se spreminjajo po
etažah.
2. Višinski gabariti
Etažnost objektov je 3K+P+3E+2T (tri kleti + pritličje + tri
etaže + dve terasni etaži).
Maksimalna višina objekta je določena z najvišjo točko
venca 19,40 m. Nad njo lahko segajo tehnične naprave za
obratovanje objekta in izhodi na streho.
Zunanja ureditev je prilagojena terenu in višinskim potekom obodnih cest, ki je okvirno 300 metrov nadmorske višine.
3. Kapacitete območja
Površina ureditvenega območja: 10.611 m².
Prostorska enota P1
Površina prostorske enote P1: 6.921 m².
BTP nad nivojem terena (brez teras, lož in balkonov):
max. 21.700 m²,
BTP poslovnega programa: min. 500 m²,
BTP stanovanj: max. 21.150 m².
Število stanovanjskih enot: max. 240.
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvidni iz grafičnih načrtov št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja«, št. 4.2. »Ureditvena situacija – nivo tipične etaže«, št. 4.3.
»Ureditvena situacija – nivo strehe«, št. 4.4. »Ureditvena situacija – nivo kleti« ter št. 4.5 »Značilni prerezi in pogledi«.
14. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
V območju OPPN je predvidena odstranitev vseh objektov
na zemljiščih s parcelnimi št.: 1173, 1174/1, 1174/2, 1174/3,
1174/4, 1174/5, 1174/6 del, vse v k.o. Spodnja Šiška. Del obstoječih podzemnih objektov lahko ostane kot zaščita gradbene
jame.
Površine obstoječih objektov:
– proizvodne površine: cca 15.000 m²,
– poslovni prostori: cca 400 m²,
– stanovanja: cca 1.000 m².
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IV. NAČRT PARCELACIJE
15. člen
(načrt parcelacije)
Gradbena parcela objektov v prostorski enoti P1 obsega
zemljišča s parcelnimi št.: 1173, 1174/1, 1174/2, del 1174/3,
1174/4, 1174/5, vse v k.o. Spodnja Šiška. Površina znaša
6921 m2.
Gradbena parcela v prostorski enoti C1 obsega zemljišča
s parcelnimi št.: del 1128, del 1172, del 1174/3, 1174/6, del
1249/1, del 1447, vse v k.o. Spodnja Šiška. Površina znaša
2.992 m2.
Gradbena parcela v prostorski enoti C2 obsega zemljišče
s parcelno št.: del 1146/1, v k.o. Spodnja Šiška. Površina znaša
698 m2.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss–Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so del obrazložitve tega OPPN.
Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnega načrta št. 3.3.
»Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na katastrskem
načrtu« in 3.4 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč
na geodetskem načrtu«.
16. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
1. Površine, namenjene javnemu dobru
Površine, namenjene javnemu dobru so površine prostorskih enot C1 in C2 in obsegajo zemljišča s parcelnimi št.: del
1128, del 1172, del 1174/3, del 1174/4, del 1174/5, 1174/6, del
1249/1, del 1446/1, del 1447, vse v k.o. Spodnja Šiška.
Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 3.691 m2.
2. Površine, namenjene javni rabi
Površine, namenjene javni rabi, so površine v prostorski
enoti P1 in obsegajo zemljišča s parcelnimi št.: del 1173, del
1174/2, del 1174/3, vse v k.o. Spodnja Šiška.
Površine, namenjene javni rabi, merijo 204 m2.
Površine, namenjene javnemu dobru in javni rabi, so
razvidne iz grafičnega načrta št. 3.5. »Načrt površin na katastrskem načrtu«.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
17. člen
(etapnost gradnje)
Načrtovana gradnja objektov, ureditve zunanjih in prometnih površin ter ureditev pripadajoče komunalne in energetske
infrastrukture se izvede v eni ali več etapah, pri čemer pa
morajo biti načrtovani posegi v prostorskih enotah C1 in C2
izvedeni sočasno s prvo etapo izgradnje objektov v prostorski
enoti P1.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
18. člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine)
Skladno z usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine pa je potrebno pred odstranitvijo objekta Frankopanska
ulica 21 izdelati dokumentacijo za arhivsko varstvo za potrebe
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Ljubljana.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
19. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
in ohranjanje narave)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe objekta je treba upoštevati
okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.
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2. Varstvo vode in podzemne vode
Območje OPPN se nahaja na vodovarstvenem območju
za vodno telo Ljubljanskega polja, in sicer v širšem območju z
manj strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO III. Pri
načrtovanju je potrebno upoštevati omejitve in pogoje Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04 in 7/06).
Objekti morajo biti grajeni najmanj 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost na mestu gradnje
ne zmanjša za več kot 10% je gradnja izjemoma dovoljena tudi
pod to koto.
V času gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne
ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno
onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi.
Vozne in parkirne površine se ustrezno vodotesno utrdijo
in opremijo z lovilci olj. Na robovih se postavijo betonski ali
kamniti robniki.
3. Varstvo zraka
Prezračevanje vseh delov objektov pod nivojem terena
se bo izvedlo naravno ali prisilno, odvod zraka bo izveden na
nivoju terena ob obodnih cestah. Prezračevanje vseh delov
objektov nad nivojem terena se bo izvedlo naravno ali prisilno,
odvod zraka bo izveden nad nivojem pritličja. Med gradnjo je
potrebno preprečevati nekontrolirano prašenje.
4. Varstvo pred hrupom
Prezračevanje vseh delov objektov pod nivojem terena
je treba ustrezno speljati na zunanje površine, na mesta, kjer
se ljudje ne zadržujejo, in prezračevalne naprave opremiti z
dušilci zvoka.
Prezračevanje vseh delov objektov nad nivojem terena je
treba speljati nad strehe objektov ali v tehnično etažo objekta
in prezračevalne naprave opremiti z dušilci zvoka.
Fasade objekta morajo zagotavljati ustrezno protihrupno
zaščito.
5. Odstranjevanje odpadkov
Zbirna in prevzemna mesta za komunalne odpadke so
urejena na nivoju terena. Zbirna in odjemna mesta morajo biti
urejena v skladu s predpisi.
Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času gradnje, je
treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati
načrt ravnanja z odpadki.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
20. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
1. Splošno
Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno.
Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu z uredbo o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč.
Za zaščito pred požarom je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije izdelati študijo požarne varnosti.
2. Intervencijske poti in površine
Do obstoječih in novih objektov je potrebno dostope in
površine za delovanje intervencijskih vozil projektirati v skladu
z veljavnimi standardi.
Intervencijske poti morajo biti izvedene tako, da gasilskim
vozilom ni potrebna vzvratna vožnja (krožne poti in krožna
obračališča).
Intervencijske poti ter delovne površine za gasilska vozila
morajo biti projektirane na 10 ton osne obremenitve.
Za reševalna, policijska in vozila varnostnih služb bo
zagotovljen dostop do posameznega vhoda v objekt preko
obodnih cest in peščevih površin.
Dostop intervencijskih vozil do prostorske enote P1 je
predviden z Medvedove ceste, Frankopanske ulice, Žibertove
ulice in Gubčeve ulice.
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3. Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim
hidrantnim omrežjem s talnimi hidranti. Za zagotavljanje požarne varnosti je predvidena obstoječa hidrantna mreža. Če iz
požarnih elaboratov izhaja, da je za zagotavljanje požarne varnosti potrebno namestiti na javno vodovodno omrežje dodatne
hidrante, se le te izvede skladno s pogoji upravljavca javnega
vodovodnega omrežja.
Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je
razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.6. »Zbirni načrt komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture« in št. 4.7.
»Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija, načrt
intervencijskih poti«.
IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
21. člen
(pogoji za prometno urejanje)
1. Prometne ureditve
Prostorska enota P1
V prostorski enoti so zajeti obstoječi pločniki, na novo
je predviden dvopasovni uvoz v podzemno parkirno hišo ter
uvoz za oskrbo atrija, odvoz smeti in urgenco. Vse prometne
površine se utrdijo za vožnjo motornih vozil do osne obremenitve 10 ton.
Prostorska enota C1
Odsek Frankopanske ulice med uvozom v Fructal in Medvedovo cesto je predviden za dvosmerni promet s kolesarji na
vozišču. Ob prostorski enoti P1 se predvidi enostransko parkiranje. Pločniki v tem delu Frankopanske ulice so obstoječi.
Na odseku ceste od uvoza v Fructal in Celovško cesto
je promet enosmeren s kolesarji na vozišču. Vozišče je širine
4,00 m, širina pločnikov je od 1,60 do 2,00 m.
Prostorska enota C2
Območje križišča Frankopanske ulice in Celovške ceste
obsega ureditev zavijalnih (na Frankopanski ulici) pasov za
motorni promet, ureditev prehodov za pešce in kolesarje ter
semaforizacijo križišča. Priključni radiji so 4,00 m.
Obstoječi prehod za pešce, ki je v osi Frankopanske
ulice, se ukine, predvidita se dva prehoda ob novem cestnem
priključku.
2. Mirujoči promet
Izračun potrebnih parkirnih mest (v nadaljevanju: PM) se
izdela na podlagi naslednjih izhodišč:
– za stanovanja se uredi min. 2 PM na stanovanje ali
bivalno enoto,
– za trgovine se uredi 1 PM na 30 m2 neto površine,
– za poslovne površine (pisarne) se uredi 1 PM na 30 m2
neto površine,
– za gostinstvo se uredi 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na
tekoči meter točilnega pulta.
Za trgovine, storitvene dejavnosti in poslovne dejavnosti
je treba zagotoviti dodatnih 10% parkirnih mest za obiskovalce. Parkirna mesta za obiskovalce se predvidijo na parkirišču
ob Frankopanski ulici in v prvi kleti neposredno ob uvozu v
garažo.
Za invalide je treba zagotoviti zadostno število parkirnih mest skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabo objektov v javni rabi
ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03 in 33/07
– ZPNačrt).
Predvidi se 75 PM za zmanjšanje primanjkljaja parkirnih
mest za obstoječe prebivalce.
3. Idejna višinska regulacija
Višine zunanje ureditve v prostorski enoti P1 se navezujejo na višine obstoječih utrjenih površin hodnikov za pešce.
Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.7.
»Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija, načrt
intervencijskih poti«.
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22. člen
(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture v ureditvenem območju
so:
– novi objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, vročevodno,
elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Priključitev
se izvede po pogojih posameznih upravljavcev vodov;
– komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi morajo praviloma potekati v javnih površinah in površinah v javni
rabi;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov do
ostalih naravnih ali grajenih struktur;
– dopustne so spremembe tras posameznih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;
– glede na veliko gostoto vodov je na krajših odsekih
možen potek vodov v isti trasi samo z vertikalnim odmikom po
pogojih posameznih upravljavcev;
– obstoječe vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno
zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati
zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter
ob upoštevanju veljavnih predpisov;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih vodov;
– dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
2. Vodovod
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz centralnega
vodovodnega sistema mesta Ljubljana.
Načrtovani objekti se priključijo na obstoječe in novo
vodovodno omrežje.
Vodomerne jaške oziroma niše se izvede v objektih ali na
funkcionalnem zemljišču posameznega objekta. Priključki so
lahko maksimalne dolžine 50 m. Priključek se izvede praviloma
za vse objekte hkrati, lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
Vsak lastnik oziroma upravljavec objekta ali dela objekta mora
imeti svoj priključek, pri čemer se lahko priključki ločujejo tudi
po dejavnostih. Ostale pogoje priključevanja določi upravljavec
vodovodnega omrežja.
Na Gubčevi ulici je treba pred izvedbo novih priključkov
del vodovoda DN 80 med Frankopansko in Žibertovo ulico obnoviti. Za objekt ob Medvedovi cesti bodo vodovodni priključki
izvedeni na vodovodu NL DN 100 v severnem robu Žibertove
ulice in vodovodu NL DN 100 Frankopanski ulici.
Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov.
Pred zasipom novo zgrajenih vodovodov mora biti izveden
tlačni preizkus. Vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z geotehničnimi pogoji. Obstoječe vodovode, katerim je potekla
amortizacijska doba, se obnovi.
3. Kanalizacija
Na obravnavanem območju je obstoječa kanalizacija izvedena v mešanem sistemu.
Odpadne komunalne vode iz ureditvenega območja se
prek hišnih priključkov priključi na obstoječe kanale po obodnih
cestah.
Del obstoječega kanala na Gubčevi ulici, ki se priključuje na kanalizacijo ǿ500 mm na Žibertovi ulici, je potrebno
obnoviti.
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Padavinske vode s strešnih površin in padavinsko vodo
z utrjenih funkcionalnih površin objektov je potrebno speljati v
javno kanalizacijo.
Priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom
za odtoke s pritličij in nadstropij. Odvajanje iz kleti je možno le
preko črpališč.
Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih
materialov. Pred zasipom novozgrajenih kanalov mora biti izvršen preizkus vodotesnosti. Kanalizacija mora biti zgrajena v
skladu z geotehničinimi pogoji. Dimenzije kanalov se določi na
podlagi podatkov o obremenitvah v posameznem objektu.
4. Oskrba s plinom
Objekti na obravnavanem območju se za potrebe kuhe in
tehnologije lahko priključijo na sistem zemeljskega plina – distribucijsko nizkotlačno plinovodno omrežje. Obstoječe glavno
distribucijsko plinovodno omrežje, preko katerega je možna
oskrba objektov na obravnavanem območju, je izvedeno po
Medvedovi cesti v dimenziji PE 225 N10300. Zmogljivost obstoječega glavnega plinovodnega omrežja zadošča za priključitev
in oskrbo objektov s plinom.
Za priključitev predvidenih objektov na sistem zemeljskega plina bo treba izvesti priključni plinovod do obstoječega
glavnega plinovoda N10300 po Medvedovi cesti. Priključni
plinovod se zaključi z glavno plinsko zaporno pipo v omarici
na fasadi objekta.
Po Medvedovi ulici poteka srednjetlačni plinovod JE 200
v lasti in upravljanju Geoplin plinovodov d.o.o., ki ni namenjen
oskrbi območja OPPN s plinom. Nanj sta navezana srednjetlačni plinovod PE 110 S1301 po Žibertovi ulici in priključek
JE 100 za obstoječ objekt Slovenijavina v lasti in upravljanju
Energetike Ljubljana, d.o.o., ki sta predvidena za ukinitev.
Pri projektiranju plinovodnega omrežja je treba upoštevati
Idejno zasnovo plinovodnega omrežja št. R‑35‑D/5‑2008, avgust 2008, Energetika Ljubljana, d.o.o.
Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo
biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/07), Pravilnikom
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni
list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 25/08) in
internim dokumentom Energetike Ljubljana, d.o.o.: Tehnične
zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav.
5. Daljinski sistem oskrbe s toploto
Objekti na obravnavanem območju se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode priključijo na sistem
daljinskega ogrevanja – vročevodno omrežje. Možna je tudi
priključitev objektov za potrebe hlajenja. Obstoječe glavno
vročevodno omrežje predvideno za oskrbo območja je izvedeno po Gubčevi ulici v dimenziji DN 250. Zmogljivost glavnega
vročevodnega omrežja zadošča za priključitev in oskrbo predvidenih objektov s toploto.
Za priključitev novih objektov bo treba od glavnega vročevoda po Gubčevi ulici izvesti nov glavni vročevod DN 125 po
Žibertovi ulici in priključne vročevode do posameznih objektov
v obravnavanem območju OPPN.
Pri projektiranju vročevodnega omrežja in priključnih vročevodov za priključitev objektov na območju OPPN na obstoječe vročevodno omrežje je treba upoštevati Idejno zasnovo
vročevodnega omrežja št. R‑35‑D/5‑2008, avgust 2008, Energetika Ljubljana, d.o.o.
Vročevodno omrežje, toplotne postaje in notranje napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/08)
in internim dokumentom Energetike Ljubljana, d.o.o.: Tehnične
zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj
ter za priključitev stavb na vročevodni sistem.
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6. Elektroenergetsko omrežje
Območje se z električno energijo oskrbuje iz transformatorske postaje TP0688 Slovenija vino, ki se nahaja v kleti
objekta Frankopanska ulica 18a. V transformatorski postaji
obratujeta dva energetska transformatorja: eden moči 630 kVA
napaja distribucijsko omrežje, drugi 1000 kVA pa napaja obstoječi objekt Slovenijavino.
Elektrifikacija predvidene novogradnje in preureditev obstoječih elektroenergetskih naprav zaradi novogradnje bo upoštevala Idejne rešitve št. 15/08, »EE Napajanje za stanovanjski
kompleks na območju urejanja ŠS 1/1‑2 Stara Šiška – Slovenijavino«, ki jo je v mesecu juliju 2008 izdelal Elektro Ljubljana
d.d., DE Ljubljana mesto.
7. Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
Objekte se priključi na telekomunikacijsko omrežje Telekom Slovenije prek obstoječega telekomunikacijskega omrežja,
ki poteka po Žibertovi ulici.
8. Javna razsvetljava
Vse javne povozne, parkirne, pohodne in manipulativne
površine je treba opremiti z javno razsvetljavo. Razsvetljava
funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne
bo povezana s sistemom javne razsvetljave.
Za izvedbo javne razsvetljave se uporabijo tipski elementi.
Razsvetljava mora ustrezati zahtevam, podanim v priporočilih
SDR PR 5/2, ter smernicam glede varovanja okolja v smislu
preprečevanja vsiljene svetlobe.
Komunalna in energetska ureditev je razvidna iz grafičnega načrta 4.6. »Zbirni načrt komunalne, energetske in
telekomunikacijske infrastrukture«.
X. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
23. člen
(program opremljanja)
(1) Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za dela območij urejanja
ŠS 1/1‑2 Stara Šiška in ŠR 1/2‑1 Bellevue, ki ga je izdelal
Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana,
pod številko projekta 6546 v januarju 2009.
(2) Podlage za odmero komunalnega prispevka:
– skupni stroški gradnje nove komunalne opreme so
451.146,69 EUR;
– obračunski stroški za novo komunalno opremo so enaki skupnim stroškom gradnje nove komunalne opreme in so
451.146,69 EUR;
– obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so
1.138.420,38 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo in so 1.589.567,07 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m2
parcele, so 229,67 EUR/m2 (od tega 65,18 EUR/m2 za novo komunalno opremo in 164,49 EUR/m2 za obstoječo komunalno opremo). Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m2
neto tlorisne površine, so 68,51 EUR/m2 (od tega 17,58 EUR/m2
za novo komunalno opremo in 50,93 EUR/m2 za obstoječo komunalno opremo). Preračun obračunskih stroškov po posamezni
komunalni opremi je v programu opremljanja;
– obračunska območja za novo komunalno opreme so
enaka prostorski enoti P1;
– obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 9. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so
vsa obračunska območja z oznako MOL mesto. Obračunska
območja z oznako 9 in MOL mesto 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, ki so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana;
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– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka: razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine je 0,3:0,7. Faktor dejavnosti je 1, razen za kletne
etaže namenjene parkiranju in servisnim prostorom, za katere
se upošteva faktor dejavnosti 0,7, pri čemer je za te površine
določen le obračunski strošek za ceste ter vodovodno omrežje.
Olajšav za zavezance ni;
– v vseh stroških je vključen DDV;
– za indeksiranje stroškov 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«. Izhodiščni datum za
indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja;
– 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;
– pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva zmanjšanje komunalnega prispevka zaradi že poravnanih obveznosti
obstoječih objektov, ki so predvideni za odstranitev.
24. člen
(pogodba o opremljanju)
Investitor in Mestna občina Ljubljana v skladu s programom opremljanja skleneta pogodbo o opremljanju, v kateri se
določijo obveznosti investitorja pri izvedbi objektov, ki so v javno korist. Investitor mora, skladno s pogodbo, urediti vse javne
površine na območju OPPN in opremiti zemljišče s komunalno
in energetsko infrastrukturo ter zgrajeno komunalno opremo s
pripadajočimi zemljišči neodplačno prenesti na Mestno občino
Ljubljana.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
25. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Investitor mora sodelovati pri izvedbi javne infrastrukture,
ki je potrebna za realizacijo objektov v ureditvenem območju v
skladu s programom opremljanja zemljišča.
Investitor mora v času gradnje zagotoviti nemoteno delovanje sosednjih objektov in je sočasno z izgradnjo objektov dolžan zagotoviti gradnjo oziroma prestavitev vseh infrastrukturnih
vodov, objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje
sosednjih objektov v času med in po gradnji.
V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov.
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav,
nastale v času gradnje, mora investitor sanirati. Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
26. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Pri horizontalnih gabaritih je dopustno odstopanje ± 1 m,
vendar nadzemni del objekta ne sme segati izven investitorjeve
parcele Odstopanje navznoter je dopustno tudi večje, če je utemeljeno z arhitekturno zasnovo stavb in zunanje ureditve.
Pri vertikalnih gabaritih je dopustno odstopanje ± 1 m.
Dovoljena je sprememba gabaritov in števila kletnih etaž
pod pogojem, da ne vpliva na podtalnico in da ne posega v
trase komunalnih vodov.
Števila stanovanj se ne sme povečevati. Število stanovanj
se lahko zmanjša z združevanjem manjših stanovanjskih enot.
Stanovanjske površine se lahko zmanjšujejo s povečanjem površin za nestanovanjske dejavnosti. Pri tem je potrebno
upoštevati izhodišča za določitev potrebnih parkirnih mest iz
21. člena tega odloka. Površine iz 13. in 16. člena tega odloka
lahko odstopajo do ± 2%.
Mejne točke gradbene parcele objektov lahko odstopajo
za 1% od koordinatnih točk navedenih v prilogi odloka, vendar
ne smejo segati preko meja parcel, ki so v lasti investitorja.
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Izjemoma so dopustne spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora, pod pogojem,
da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z
njihovimi programi.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO
PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
27. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidene ureditve so v območju
OPPN dopustna redna in investicijsko‑vzdrževalna dela, spremembe namembnosti objektov (skladno z določbami 9. člena
tega odloka) ter rekonstrukcije za potrebe spremembe namembnosti znotraj obstoječih tlorisnih gabaritov objekta, s tem,
da niso dovoljeni posegi v fasado in konstrukcijo objekta.
XIII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo, v delih, ki
se nanašajo na območje tega OPPN, veljati določila Odloka
o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠS 1/1‑2 Stara
Šiška (Uradni list RS, št. 70/95, 67/05 – odločba US), Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 – Šiška
(Uradni list SRS, št. 28/89 in Uradni list RS, št. 24/91‑II., 58/92,
5/94, 24/96, 40/97, 43/00, 18/02, 55/04 in 28/05) in Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja ŠR 1/2‑1
Bellevue – del in ŠR 1/2‑2 Tivoli (Uradni list RS, št. 76/00).
29. člen
(vpogled OPPN)
OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora;
– Upravni enoti Ljubljana – izpostava Šiška;
– Četrtni skupnosti Šiška.
Spis postopka priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta je na vpogled pri Mestni upravi
Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora.
30. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3501‑13/2005‑48
Ljubljana, dne 30. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MURSKA SOBOTA
1792.

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za
namene daljinskega ogrevanja

V skladu z 97. členom energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05 in 118/06) in soglasjem
Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim
postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni
moči, št. 38005‑003/2005 z dne 21. 4. 2005 in uredbe o obli-
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kovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni
list RS, št. 30/09) ter s soglasjem Mestne občine Murska
Sobota št. 354‑0042/2009‑2/180 z dne 24. 4. 2009 distributer
toplote objavlja

CENIK
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja

drobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje, se začasni
ukrepi iz 5. člena odloka na tej parceli ukinejo in se navedeno
parcelo izvzame iz zavarovanega območja, kakor ga določa
4. člen odloka.
II
Ta sklep velja takoj.
Št. 3505‑2/2009
Nova Gorica, dne 7. maja 2009

I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s
paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote
in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
Merska
enota

Proizvod – storitev
Variabilni del:
a) Dobavljena toplota
– stanovanjski odjem
– ostali odjem
b) Sanitarna voda
Fiksni del:
a) Priključna moč
– stanovanjski odjem
– ostali odjem

Cena
v evrih (€)
brez DDV

Cena
v evrih (€)
z DDV

63,2405
63,2405
5,6916

75,8886
75,8886
6,8299

1,5100
1,5100

1,8120
1,8120

MWh

m3
kW/mesec

III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik
št. 00‑05/09‑PD‑03 objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/09,
dne 10. 4. 2009.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. maja 2009
dalje.
Zap. št. C0‑007/2009‑DP‑03
Murska Sobota, dne 24. aprila 2009
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Mirko Šabjan l.r.
Direktor

NOVA GORICA
1793.

Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o
pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje (Uradni list RS, št. 8/09) je župan Mestne občine
Nova Gorica sprejel

SKLEP
I
Ker na parceli številka 643/2 k.o. Nova Gorica ne obstajajo razlogi iz 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega po-

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

NOVO MESTO
1794.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Lokacijskega načrta za
rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem
mestu – glavne ceste GII 105

Na podlagi 57. člena in v povezavi s 96. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO‑1) in statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo, UPB2) je župan
Mestne občine Novo mesto dne 8. 5. 2009 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Lokacijskega načrta za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste
GII 105
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
LN za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste)
Skozi Novo mesto poteka del državne ceste R3 651,
odsek 0252 Karteljevo – Novo mesto (Bučna vas). Ta je bila z
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji
državnih cest (Uradni list RS, št. 116/07) prekategorizirana iz
glavne ceste drugega reda (GII 105) v regionalno cesto tretjega
reda (R3 651). Cesta se od krožnega križišča proti mestnemu
jedru nadaljuje kot lokalna cesta LG 299261.
Regionalna cesta R3 651 se ureja z Lokacijskim načrtom
za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne
ceste GII 105 oziroma z njegovimi spremembami in dopolnitvami, ki so bile sprejete z občinskim odlokom v juliju 2007 (Uradni
list RS, št. 68/07). Po Lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
Ljubljanske ceste (v nadaljevanju LN) je predviden preboj čez
vzpetino Tržič in zaprtje Tržiške ulice. Rekonstrukcija še ni
izvedena, projekt pa je v fazi pridobivanja zemljišč.
Krožno križišče Bučna vas, v katerem se stikajo Ljubljanska cesta, Tržiška ulica, Mirnopeška in Andrijaničeva cesta
ter ulica Velika Bučna vas, je bilo zgrajeno v sklopu projekta
izgradnje severne obvoznice Novega mesta (Andrijaničeva in
Mirnopeška cesta).
Za nadaljnji razvoj poslovnih, trgovskih, servisnih dejavnosti in bivalnega prostora ter krepitev centralnih funkcij
Bršljina v razmerju z drugimi deli Novega mesta je nujno intenzivirati proces njegove stavbne in programske prenove. Še
posebej pomembno pa je, da se zagotovijo ustrezne prometne
razmere.
V območju SV od krožnega križišča Bučna vas se načrtuje območje za centralne dejavnosti, katerega priključevanje
po LN ni bilo predvideno. Ker LN predvideva zaprtje šestega
kraka (Tržiške ulice), je potrebno pristopiti k spremembam in
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dopolnitvam Lokacijskega načrta rekonstrukcije Ljubljanske
ceste v Novem mestu (v nadaljevanju SDLN), ki bodo uredile
novo prometno situacijo območja ob Ljubljanski cesti. SDLN
bodo podale rešitve za ustrezno priključevanje centralnih dejavnosti na cestno omrežje.
2. člen
(okvirno območje sprememb in dopolnitev LN
za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste)
Okvirno območje SDLN obsega krožno križišče in priključne krake tangiranih cest v dolžini:
– na kraku Ljubljanske ceste (R3 651/ 0252 Karteljevo –
Novo mesto (Bučna vas)) severno od krožišča cca. 150 m,
– na kraku Mirnopeške ceste zahodno od krožišča (R3
651/ 1198 Trebnje – Novo mesto (Bučna vas)) cca 150 m,
– na kraku Andrijaničeve ceste vzhodno od krožišča (R3
651/ 0399 Novo mesto (Bučna vas) – Krka) cca. 240 m,
– na kraku Ljubljanske ceste južno od krožišča (LG
299261 Ljubljanska cesta – Seidlova cesta) cca. 150 m,
– na Tržiški ulici (JP 799477) cca 100 m,
– na ulici Velika Bučna vas (JP 799476) cca 100 m.
Območje urejanja je določeno okvirno in se lahko na
podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag razširi tudi na
druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora
ter programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in
okoljskih zahtev, pridobljenih podatkov nosilcev urejanja prostora in analize le teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Za pridobitev prometno tehnične rešitve kot podlage za
pripravo SDLN je treba izdelati idejni projekt rekonstrukcije
krožnega križišča.
4. člen
(faze priprave SDLN)
Izdelava SDLN bo potekala v naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag in osnutka SDLN:
– izdelava idejnega projekta optimalne ureditve in dimenzioniranje krožišča v dveh fazah (v prvi fazi ter ob koncu
planske dobe leta 2029).
– izdelava osnutka SDLN na podlagi strokovnih podlag
– pri izdelavi osnutka SDLN izdelovalec preveri obstoječe
informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne
infrastrukture, strokovne podlage in veljavne prostorske akte
ter izdana dovoljenja za gradnjo in po potrebi dopolni oziroma
izdela širše strokovne podlage, pri čemer upošteva predpise za
izdelavo SDLN in določila projektne naloge.
2. Faza: pridobitev smernic in izdelava dopolnjenega
osnutka SDLN:
– pridobitev, pregled in analiza smernic
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje
– izdelava dopolnjenega osnutka SDLN
3. Faza: javna razgrnitev in javna obravnava
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev
na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnava na
odborih občinskega sveta in občinskem svetu Mestne občine
Novo mesto
– javna razgrnitev in javne obravnave
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS Mestne občine Novo mesto
4. Faza: izdelava predloga stališč do pripomb in predlogov
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave
in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč
do podanih pripomb in predlogov
– sprejem stališč do pripomb
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5. Faza: izdelava predloga SDLN in pridobitev mnenj

– dopolnitev prostorskega akta v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve
in izdelava predloga SDLN,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
6. Faza: izdelava usklajenega predloga SDLN:
– izdelava usklajenega predloga SDLN
– predstavitev in obravnava usklajenega predloga SDLN
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim
odborom v 2. obravnavi
– Priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega
akta
V kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor v fazi pridobivanja smernic pisno sporočilo pripravljavcu, da je za SDLN
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se izvedba
presoje smiselno vključi v faze izdelave SDLN, pri čemer se
roki smiselno podaljšajo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi SDLN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu SDLN sodelovati
naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, Novo mesto; za
področje prometne in druge komunalne infrastrukture;
2. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
3. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, 8000 Novo mesto; za področje distribucije električne
energije,
4. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto; za področje odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda, za področje oskrbe z vodo in zbiranja ter
odvoza odpadkov,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Oddelek Območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto; za
področje odvajanja voda,
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
7. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne
zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana,
8. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana
9. Istrabenz Plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto
10. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
11. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja
vzhod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
12. drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije,
za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno
vključiti.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh
od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena
ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v
zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z
58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora
načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko
določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne
bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko
ureditvijo soglaša.
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6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
in izdelave SDLN)
Pripravo in izdelavo SDLN rekonstrukcije Ljubljanske ceste v Novem mestu v financira Kranjska investicijska družba
d.o.o.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave SDLN se objavi v Uradnem
listu RS in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto ter se v vednost
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 350‑3/2009 (1908)
Novo mesto, dne 8. maja 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

PIVKA
1795.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Pivka

Na podlagi 13. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 UPB in 45/08), 16. člena Statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05
in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na redni 20. seji dne
15. 4. 2009 sprejel sledeči

SKLEP
jejo:

1. V občinsko volilno komisijo Občine Pivka se imenu-

Predsednica: Cvetka Rebec, Narin 12, Pivka
namestnica predsednice: Tanja Bergoč, Slovenska vas
1c, Pivka
1. član: Čančula Jože Valentin, Parje 23, Pivka
namestnica: Majda Godina, Kal 17, Pivka
2. član: Kapelj Žmak Nadja, Kal 37, Pivka
namestnik: Miha Smrdelj, Klenik 4, Pivka
3. član: Bojana Malečkar Fatur, Vilharjeva 47, Pivka
namestnica: Laura Kranjc, Nadanje selo 7, Pivka
2. Mandat člana traja 4 leta.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa
preneha veljati sklep št. 03201‑16/2004, z dne 16. 9. 2004.
Št. 3201‑20/2009
Pivka, dne 15. aprila 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

POLJČANE
1796.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju
Občine Poljčane

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 100/05 – UPB2, 25/08) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine
Poljčane na 21. redni seji dne 7. 5. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec na območju
Občine Poljčane
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo
in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok v vrtec na območju Občine Poljčane.
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema v svoje programe predšolske
otroke od enega leta starosti oziroma, ko je otrok dopolnil starost najmanj enajst mesecev, do vključitve v osnovno šolo na
podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši)
vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem
obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca,
v enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca in Občine Poljčane.
Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši na sedežu
vrtca neposredno ali priporočeno po pošti.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu,
objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Razpis za
vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja in
na spletni strani vrtca.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v
vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o tem,
da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi
za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih.
Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem obvesti
starše.
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu
oziroma v posamezni enoti prostih mest, odloča o njihovem
sprejemu komisija za sprejem otrok.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj vrtca, predstavnika staršev iz območja občine
Poljčane, ki ga predlaga svet vrtca, in predstavnika občine, ki
ga predlaga župan/‑ja.
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika staršev
je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo
iz svojih vrst na prvi seji.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri
se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
Administrativna dela za komisijo izvaja vrtec.
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7. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji.
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in vodja enote
vrtca na predlog člana komisije ali na lastno pobudo, vendar
brez pravice glasovanja.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije
ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok (npr. center za socialno
delo, patronažno službo in druge).
Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov
vseh članov.

– imenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po
posameznem kriteriju v posamezni enoti in po posameznem
programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem
redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega
kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako, kateri
otroci so sprejeti in kateri ne;
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisijo in ga je potrebno
hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.

8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno
v mesecu maju za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so
vložene do poteka javnega razpisa za vpis otrok v naslednjem
šolskem letu.
Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane
normative za oblikovanje oddelkov.

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
IN VRSTNI RED OTROK

9. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati
predvsem naslednje podatke:
– čas in kraj zasedanja komisije;
– poimenski seznam udeležencev seje;
– število prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnih obdobjih in letnikih rojstva
otrok, upoštevaje tudi t. i. fleksibilni normativ;
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnem
obdobju oziroma po letnikih rojstva;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10. člen
Komisija za sprejem otrok najprej izmed prijavljenih otrok
najprej izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo
o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje ali
potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi
socialnega položaja družine.
Komisija za sprejem otrok sprejme sklep, kateri otroci iz
prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in
okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, sta ravnatelj
ali od njega pooblaščena oseba ali komisija za sprejem otrok
dolžna preveriti njihovo resničnost.
11. člen
Kriteriji za izbiro in sprejem otrok v vrtec:

Kriterij
Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Poljčane.
Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju druge občine,
vendar naselje stalnega prebivališča sodi v šolski okoliš Osnovne šole Poljčane (Dolgi vrh in
Zg. Brežnica od h. št. 11 dalje).
Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno ali začasno prebivališče na območju
Občine Poljčane in je vsaj eden od staršev zavezance za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo oziroma vključitev otroka v vrtec eno leto pred
vstopom v šolo.
Otrok, katerega oba starša sta zaposlena ali sta oba starša študenta/dijaka ali je en starš zaposlen
drugi pa študent/dijak.
Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen, drugi pa je aktivni iskalec zaposlitve.
Otrok je bil uvrščen na čakalno listo za vpis že v preteklem letu, ker v vrtec ni bil sprejet.
Otrok živi v enoroditeljski družini, kar dokazuje potrdilo o družinski skupnosti.
V želeni enoti vrtca je že vključen otrokov brat ali sestra.
Sprejem dvojčkov ali trojčkov.
Družina ima več otrok do 10 leta starosti:
– 4 otroci ali več
– 3 otroci
– 2 otroka

12. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega
pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec
s sklepom.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne
kriterije po naslednjem zaporedju:
1. Starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda
komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom.
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi
doseženega števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi
premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem

Število točk
30
20
30
20
10
7
5
3
7
7
3
2
1

redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep
podpiše predsednik komisije.
Komisija najpozneje v roku 8 dni po seji izda vsem staršem odločbo o sprejemu otroka ali zavrnitvi sprejema otroka v
vrtec z obrazložitvijo.
Zoper sklep lahko starši v 15 dneh po vročitvi sklepa vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločiti v
tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
13. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo
ogled zapisnika o sprejemu otrok v vrtec.

Stran

5320 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

14. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v določenem roku
oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom se
šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem
primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj vrtca in ne sme
biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši obveščeni, da je otrok
sprejet v vrtec.
15. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši
lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Pri tem se za
datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
16. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15‑dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne
odpovedi na sedežu vrtca.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem
sprejemu v vrtec.
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije
o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o število
prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni
čakalni dobi po posameznih enotah.
KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Svet zavoda Vrtca Otona
Župančiča Slovenska Bistrica, dne 17. 5. 2005.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013‑1/2009‑19‑301
Poljčane, dne 7. maja 2009
Župan
Občine Poljčane
Stane Kovačič l.r.

SLOVENSKE KONJICE
1797.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu
prenove starega mestnega jedra Slovenske
Konjice

Na podlagi 57. člena v povezavi z 46. in 96. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je podžupan Občine Slovenske
Konjice sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
odloka o zazidalnem načrtu prenove starega
mestnega jedra Slovenske Konjice
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994,
1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04)

Uradni list Republike Slovenije
je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj UON
Slovenske Konjice.
Območje se ureja na osnovi Odloka o sprejetju zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 35/85, 01/98, 04/00, 28/03).
Staro mestno jedro Slovenske Konjice je zavarovano kot
naselbinski kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 50/98) in je
uvrščeno na seznam Republiških obveznih izhodišč varstva
kulturne dediščine. Prikazi in opredelitve v prostorskem aktu
na področju dejavnosti tržnice ne odražajo več želja in potreb
na terenu.
Razlogi za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
so:
– območje parc. št. 43/1, 43/4 in *559 vse k.o. Slovenske
Konjice, kjer je predvidena pozidava tržnice, se uporabi za
dodatna parkirišča. Obstoječa dotrajana drevesa »beli topol«
je potrebno nadomestiti z novimi drevesi,
– območje parc. št. 184/83 k.o. Slovenske Konjice, kjer je
predvidena gradnja večnamenskega objekta, se nadomesti za
nov tržnični prostor in postavitev enotnih kioskov.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na naslednje
parcelne številke: 43/1, 43/4, *559 in 184/83 vse k.o. Slovenske
Konjice.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbela Občina Slovenske Konjice.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave spremembe
prostorskega akta
Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu, MOP
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje
o izvedbi celovite presoje vplivov
na okolje
Priprava osnutka spremembe
prostorskega akta
Pridobivanje smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi osnutka
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališča do pripomb
in predlogov
Pridobivanje mnenj
Stališča do pripomb in predlogov
Priprava usklajenega predloga
Sprejemanje odloka na občinskem
svetu
Objava v Uradnem listu

april 2009
maj 2009
30 dni
7 dni
30 dni
7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve
30 dni
7 dni po zaključku
javne razgrnitve
30 dni
takoj od opredelitve
načrtovalca
7 dni
september 2009
september 2009

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500‑0008/2009
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 2009
Podžupan
Občine Slovenske Konjice
Bojan Podkrajšek l.r.
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SVETI TOMAŽ
1798.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 14/07 in 21/06 – odločba
US) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik
Občine Ormož, št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž
na 21. redni seji dne 22. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na parceli številka 625 pot k.o.
Mala vas.
2.
Zemljišče iz 1. točke tega sklepa postane last Občine
Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007‑11/2009 01/ZH
Sveti Tomaž, dne 22. aprila 2009
Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko l.r.

ŠENTRUPERT
1799.

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Občinski svet Občine Šentrupert je na podlagi 9. in 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v
povezavi z 218. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02 in ZGO‑1B Uradni list RS, št. 126/07), 3. člena
Zakona o prekrških (ZP‑1‑UPB4, Uradni list RS, št. 3/07) in
19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07)
je na 22. seji dne 23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
1. člen
Spremeni se prva vrstica 15. člena, in sicer se v prvi vrstici 15. člena črta »pridobitni«, s tem se prva vrstica 15. člena
spremeni tako, da se glasi:
»– Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v poslovni dejavnosti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007‑0001/2009‑2
Šentrupert, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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TREBNJE
1800.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopkih in merilih za
vrednotenje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Trebnje

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, ZLS‑UPB2, 76/08), Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 56/08)
in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07,
111/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni seji dne
6. 5. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
1. člen
Spremeni se besedilo 5. člena, točka G Pravilnika o
postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06), ki se glasi:
»Materialni stroški zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih
dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev: sem
spadajo materialni stroški, nastali v zvezi z administrativnimi,
finančnimi, računovodskimi deli, stroški strokovne literature ter
promocijskega materiala«.
2. člen
Spremeni se naslov poglavja G), tako da se glasi:
»G) Materialni stroški zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev«
3. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Del sredstev iz proračuna občine se zagotavlja za usklajeno delovanje posameznih izvajalcev, za njihovo povezovanje
in skupno opravljanje nalog, ki so v interesu izvajalcev oziroma
v javnem interesu.
Višina sredstev se določi z letnim proračunom, in sicer
na podlagi realizacije v preteklem letu in finančnih načrtov za
tekoče leto.
Iz teh sredstev občina financira oziroma sofinancira:
– materialne stroške administrativnih, finančnih in računovodskih del,
– stroške strokovne literature in promocijskega materiala,
– druge naloge, ki so v posebnem interesu občine in jih
določi župan.
Občina za sofinanciranje zgoraj navedenih kulturnih vsebin in dejavnosti izvede postopek javnega razpisa, javnega
poziva, ali dodeli sredstva na način, določen s proračunom ali
letnim programom kulture.«
4. člen
Za poglavjem III. se doda novo poglavje IV. z naslovom:

»IV. SPODBUJANJE KULTURNEGA RAZVOJA ETNIČNE
SKUPNOSTI ROMOV«
5. člen
V novem poglavju IV. se za 30. členom doda nov 30.a člen,
ki se glasi:
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»30.a člen
Za dosego navedenih ciljev kulturne politike v Občini
Trebnje:
– ohranitev posebne kulturne identitete romske skupnosti,
– združevanje pripadnikov romske skupnosti v skladu z
njihovimi izraženimi kulturnimi potrebami,
– razvijanje medetničnih odnosov na področju kulture,
medkulturnega razumevanja, vzajemnega spoštovanja, sodelovanja ter sožitja,
se kulturni programi in projekti romske skupnosti vrednotijo
tako, da se doseženo število točk po merilih in kriterijih tega
pravilnika, pomnoži s faktorjem 1,5.
Kulturni programi in projekti, ki so namenjeni otrokom do
16. leta oziroma jih izvajajo otroci do 16. leta pa s faktorjem
2,0.«
6. člen
Poglavje IV. »Končne določbe« se preštevilči v V. poglavje.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 619‑1/2009
Trebnje, dne 6. maja 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1801.

Sklep o načinu financiranja političnih strank
v Občini Trebnje v letu 2009

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1 in 103/07) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07 in 111/07) je Občinski svet
Občine Trebnje na 24. redni seji dne 6. 5. 2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
4.
Sredstva se strankam priznavajo in nakazujejo mesečno,
v višini 1/12 od pripadajočega zneska, na njihove podračune.
5.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 007‑7/2009
Trebnje, dne 6. maja 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1802.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) in 9. člena Odloka o financiranju
krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08
in 17/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji dne
22. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi višine faktorja G za leto 2009
1.
Višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnostih iz naslova prenesenih nalog za leto 2009
znaša 140.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410‑282/2008
Trebnje, dne 22. aprila 2009

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Trebnje v letu 2009
1.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma
kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Trebnje, sorazmerno številu glasov
volivcev, ki so jih dobile na volitvah.
2.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto
s sprejemom odloka o proračunu.
Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišč, da ta ne
smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Trebnje opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi
lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno proračunsko leto.
3.
Strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke
na zadnjih volitvah za občinski svet, in katerih listam so pripadli
mandati za člane občinskega sveta, pripada v letu 2009 na mesečni ravni 0,8029 EUR na glas volilca, ki je veljavno glasoval
za te stranke.

Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2009

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1803.

Sklep o določitvi cen programov v javnih
vrtcih Občine Trebnje

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –
UPB 2, 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 9. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na
24. redni seji dne 6. 5. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v javnih vrtcih
Občine Trebnje
1. člen
Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po
posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):
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1. STAROSTNO
OBDOBJE
(1‑3let)

KOMBINIRANI
ODDELEK 1. IN 2.
ST. OBDOBJA

2. STAROSTNO
OBDOBJE
(3–4 let)

2. STAROSTNO
OBDOBJE
(3–6 let)

POLDNEVNI
PROGRAM

Vrtec Trebnje

465,04

368,68

368,68

331,04

246,34

Vrtec pri OŠ Veliki Gaber

446,37

417,54

371,78

334,88

–

Vrtec pri OŠ Mirna

441,07

–

–

322,92

–

VRTEC

2. člen
Mesečni stroški živil za otroke upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, izračunani na povprečje 21 dni
znašajo:
– Vrtec Trebnje: dnevni program – 33,81 EUR, poldnevni
program – 20,37 EUR
– Vrtec pri OŠ Veliki Gaber: 35,70 EUR
– Vrtec pri OŠ Mirna: 32,55 EUR.
Za čas ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Ta cena
je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med
ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Staršem se znesek za neporabljena živila začne
odštevati prvi dan javljene odsotnosti vrtcu najkasneje do
8. ure zjutraj.
3. člen
Kolikor je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur dnevno,
starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro
v višini 2,28 EUR oziroma s potrdilom delodajalca staršev v
višini 0,69 EUR.
Kolikor je otrok prisoten v vrtcu po poslovnem času vrtca,
starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v
višini 6,84 EUR.
4. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne
oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok
vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški
zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški
spremljevalca.
O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, morajo vrtci,
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, obvestiti tudi organ
Občine Trebnje, pristojen za predšolsko vzgojo.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno‑varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 80/06, 15/07, 93/07, 113/07) in Sklep o
določitvi cene krajšega programa v Vrtcu Trebnje (Uradni list
RS, št. 7/06).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2009
dalje.
Št. 007‑9/2009‑1
Trebnje, dne 8. maja 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1804.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše
odsotnosti otroka

Na podlagi 9. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 45/07), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB
2, 25/08) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05 in 120/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni
seji dne 6. 5. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
dodatnih olajšav v primeru daljše
odsotnosti otroka
1. člen
V Sklepu o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše
odsotnosti otroka (Uradni list RS, št. 84/05) se v 1. členu doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor
enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega
otroka.«.
2. člen
Besedilo 2. člena se v celoti črta in se na novo glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Trebnje dolžna kriti po
veljavni zakonodaji del cene programa vrtca, lahko uveljavijo
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno
v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko
starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en
in največ dva meseca. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati
najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 30%
določenega prispevka njihovega plačilnega razreda.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega
otroka.«
3. člen
Vsi ostali členi Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka (Uradni list RS, št. 84/05) ostanejo
nespremenjeni.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007‑10/2009‑1
Trebnje, dne 8. maja 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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1805.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) –
za območje »TU8 – stanovanjsko območje
pasike« v Turnišču

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 21. in
33. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS‑UPB2 (Uradni list
RS, št. 94/07 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče
(Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Turnišče sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) – za območje
»TU8 – stanovanjsko območje pasike«
v Turnišču
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Turnišče določa način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje »TU8 – stanovanjsko območje
pasike« v Turnišču, katerega bo izdeloval Projektivni biro Lazar
d.o.o., Lendavska ulica 57 A, Murska Sobota.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V enoti urejanja TU8 – stanovanjsko območje Pasike,
namenjeno za stanovanja in spremljajoče dejavnosti so na
območjih stavbnih zemljišč v delu naselja Turnišče, ki je namenjeno bivanju in spremljajočim dejavnostmi (SS) dopustne
gradnje novih objektov, rekonstrukcije in odstranitve naslednjih
vrst objektov: eno in več stanovanjske stavbe, upravne in
pisarniške stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti, gradbeno
inženirski objekti, pomožni objekti: za lastne potrebe, pomožni
infrastrukturni objekti, začasni objekti, urbana oprema.
Za predmetno območje je v skladu z Odlokom o prostorskem načrtu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 1/09) potrebno
izdelati Občinski podrobni prostorski načrt.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
Predmet izdelave OPPN je glede na pobudo, izdelati
nova določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za
umestitev novih stanovanjskih objektov z možnostjo vključitve
posameznih prostorov z mirno poslovno vsebino, določili se
bodo urbanistično‑arhitektonski pogoji s podrobnejšimi določili
umestitve in ureditvijo zunanjih površin.
V OPPN se bo predvidela nova parcelacija in izvedba
nove komunalne infrastrukture katere se bodo izvedle v skladu
s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb. Novi objekti se
bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki
potekajo mimo območja.
Načrtovalec OPPN bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Turnišče, pet izvodov akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le‑tega pa v programu
AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih
pripravi načrtovalec so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve (v variantah) in posameznih elementov le‑te, izdelan na način, ki
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vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne
in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in
utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu
do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
Faze
Objava Sklepa o začetku priprave
akta
Izdelava osnutka z usklajevanji
Pridobitev smernic v roku 30 dni
Dopolnitev osnutka akta v skladu z
zahtevami iz podanih smernic
Javno naznanilo sklepa o 30‑dnevni
javni razgrnitvi
Javna razgrnitev 30 dni in javna
obravnava
Stališča do podanih pripomb
I. obravnava na seji občinskega
sveta
Priprava predloga OPPN
Pridobitev mnenj na usklajen predlog
akta v roku 30 dni
II. obravnava in sprejem akta
z odlokom na seji občinskega sveta
Objava odloka v Uradnem listu RS

Roki
maj 2009
maj 2009
maj/junij 2009
junij 2009
junij 2009
junij/julij 2009
julij 2009
avgust 2009
avgust 2009
avgust/september
2009
september 2009
oktober 2009

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in
mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska
Sobota
– Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000
Murska Sobota
– RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Petrol plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana
– RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure,
Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p.144
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
– UPC Telemach d.o.o. Širokopasovne komunikacije,
Lendavska ulica 29, Murska Sobota
– Občina Turnišče, ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona
o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje
za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite
presoje vplivov na okolje (CPVO).
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Št.

Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij kot jih
pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora
vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema
poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne
podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja
prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da
soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje »TU8
– stanovanjsko območje pasike« v Turnišču, zagotovi Občina
Turnišče iz proračunskih sredstev.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.turnisce.si ter
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Občina Turnišče pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in
prostor.
Št. 3505‑003/2009
Turnišče, dne 8. maja 2009
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

VERŽEJ
1806.

Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za
leto 2008

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (ZLS‑UPB 1; Uradni list RS, št. 100/05 in
21/06 – odločba US) in 16. ter 100. člena Statuta Občine Veržej
(Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na seji
dne 23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej
za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:
A.
1.
70

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

v EUR
1.038.253
847.220
784.484
637.533
65.988
80.963

71
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NEDAVČNI PRIHODKI
62.736
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
30.824
711 Takse in pristojbine
752
712 Globe in druge denarne kazni
398
714 Drugi nedavčni prihodki
30.762
72 KAPITALSKI PRIHODKI
467
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
467
74 TRANSFERNI PRIHODKI
190.566
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
40.935
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
149.631
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.036.865
40 TEKOČI ODHODKI
216.739
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
85.514
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
13.147
402 Izdatki za blago in storitve
110.178
403 Plačila domačih obresti
6.615
409 Rezerve
1.285
41 TEKOČI TRANSFERI
352.836
410 Subvencije
5.751
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
205.124
412 Transferi neprofitnih organizacijam
in ustanovam
47.854
413 Drugi tekoči domači transferi
94.107
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
407.275
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
407.275
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
60.015
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
46.856
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
13.159
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
1.387
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
1.190
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
1.190
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
–1.190
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
20.726
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
–20.528
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
–1.387
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
31.092

Stran
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900‑125‑III‑skl
Veržej, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

ZAGORJE OB SAVI
1807.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi uradno prečiščeno besedilo (UPB1)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003 – uradno prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 31/07) ter 88., 101. ter 115. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 13/03 in Uradni list RS, št. 62/04, 31/07)
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji dne
20. 4. 2009 sprejel uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi – UPB1, ki obsega:
– Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003 – prečiščeno besedilo z
dne 3. 7. 2003),
– Spremembo in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 62/04 z dne 24. 5.
2004),
– Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 31/07 z dne 29. 3.
2007),
– Spremembo Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. 4. 2009), in je
v naslednjem besedilu

POSLOVNIK
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega
sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic in
dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).
2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za
delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih članov.
Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom
ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s
poslovniki delovnih teles.
3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku.
4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
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Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles določa
ta poslovnik.
5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.
6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta pa
predsednik delovnega telesa.
7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime občinskega
organa »OBČINSKI SVET«.
Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih aktih
in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta.
Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor
občinske uprave.
II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA
8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po
izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat.
Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik
volilne komisije.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.
9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje
tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga župan,
lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o županovem
predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po vrstnem
redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi
volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za
člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve
o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta
ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za člane.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana
ali predstavnikov kandidatur.
10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na predlog
mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu
potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih
list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o
vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet
z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej
odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
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11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi župan,
mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa
preneha.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih
delovnih telesih občinskega sveta.
12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot
svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve naslednje seje
sveta pregledati članstvo v občinskih organih in delovnih telesih
ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA
1. Splošne določbe
13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene
z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega sveta se lahko
udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.
Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in druge
akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov,
za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme
občinski svet na predlog župana, ter obravnavo vprašanj iz
njegove pristojnosti;
– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;
– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občinskega
sveta;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov, javnih
podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica
je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom
svoje predstavnike.
Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom
ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere izve pri svojem delu.
Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroškov
v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepoklicno
opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.
14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost
zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.
Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.
15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega sveta
izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list,
imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
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2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana,
drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem svetu in
njegovih delovnih telesih.
Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredovati
zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to posebej
zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati pojasnila
tudi v pisni obliki.
Član občinskega sveta ima pravico županu ali direktorju
občinske uprave postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo
za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune pristojnosti.
17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje pobude
v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma
član občinskega sveta na to opozori in člana občinskega sveta
pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.
Ustno vprašanje oziroma pobudo mora član občinskega
sveta prijaviti županu najkasneje dan pred začetkom seje, na
kateri se obravnavajo vprašanja članov občinskega sveta, do
12. ure. Prijava vsebuje vprašanje v skladu s tretjim odstavkom
tega člena.
Vprašanja v zvezi z dogodki, ki so se zgodili po roku iz
prejšnjega odstavka, lahko član občinskega sveta pisno prijavi
najkasneje do pričetka točke, v okviru katere se obravnavajo
vprašanja članov občinskega sveta.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano
tistemu, na katerega je naslovljeno.
Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna župan in direktor občinske uprave. Če sta župan
ali direktor občinske uprave zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje občinskega sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije
oziroma proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave
odgovorita na naslednji seji.
Župan ali direktor občinske uprave lahko na posamezna
vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva
vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom
občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji
redni seji.
18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom
na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči
svet z glasovanjem.
Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.
3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene odsotnosti
s sej sveta in delovnih teles
19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej sveta
in delovnih teles, katerih član je.
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Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,
katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa
o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko
je to mogoče.
Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje
funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.
Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, lahko
predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev.
IV. DELOVNO PODROČJE SVETA
20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa na
podlagi ustave in zakona statut občine.
V. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba
na seji
21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 10 dni pred dnem,
določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki
je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.
Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu, podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju
občinske uprave.
23. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje
in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne
seje.
Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo 1/5 članov sveta
ali na lastno pobudo.
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski
svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahteve
za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče tisti
upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem primeru lahko
predlagatelj sejo tudi vodi.
Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom mora
biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri dni pred
sejo.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja občinskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s
sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo.
V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.
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24. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke
dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor občinske
uprave.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede na
dnevni red seje potrebna.
25. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi
župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo
pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni
s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h katerim
ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni bil
predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik.
26. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega
člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči
ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to
ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
27. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta.
Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
povabi na sejo z osebnim vabilom, ki mu je priloženo gradivo
za sejo.
Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda
v gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren
prostor, da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem
dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od
prostora za člane občinskega sveta. Če občan, ki spremlja
sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo
občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi
po opozorilu ne neha motiti dela občinskega sveta, pa ga
odstrani iz prostora.
Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre
sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe, zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost.
Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov
občinskega sveta navzoč na seji.
28. člen
Župan lahko na predlog upravičenih predlagateljev razpiše korespondenčno sejo občinskega sveta. Za takšno sejo
mora biti članom poslano gradivo z utemeljitvijo in predlogi
sklepov. Člani sveta se morajo o predloženih sklepih opredeliti
telefonsko ali osebno s podpisom izjave v tajništvu občine, in
sicer v treh dneh po prejemu gradiva za sejo.

Uradni list Republike Slovenije
Korespondenčna seja se lahko skliče le za odločanje
o formalnih in nujnih uskladitvah občinskih aktov z zakoni in
drugimi državnimi predpisi.
Korespondenčne seje ni mogoče sklicati za spreminjanje
oziroma dopolnjevanje statuta občine, proračuna, poslovnika
občinskega sveta ter odlokov, s katerimi se na novo uvajajo ali
spreminjajo že sprejete finančne obveznosti za občino ali občane ali če se pomembneje spreminjajo prostorski dokumenti
v občini.
2. Potek seje
29. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje
ne more udeležiti.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi
z delom na seji in drugimi vprašanji.
30. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu
zapisnika prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku
prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev
zapisnika prejšnje seje odloči svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile
podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in
dopolnjen s sprejetimi pripombami.
31. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih
predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri
postopek.
Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda
svet razpravlja in glasuje.
Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
32. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.
33. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko
poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj,
kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ deset minut, če ni s tem poslovnikom
drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj
dolžan podati dopolnilno obrazložitev.
Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega pooblaščeni podžupan oziroma direktor občinske uprave, mnenje k
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega
telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega
telesa lahko trajata največ po deset minut.
Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem
redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega
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člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko sklene, da
posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj
časa, vendar ne več kot petnajst minut.
Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove.
Replike smejo trajati največ tri minute.
Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave
lahko trajajo le po tri minute.
34. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči
pozval.
Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem
besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči svet
brez razprave.
35. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj,
ko jo zahteva.
Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika
ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči
svet o tem vprašanju brez razprave.
Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da
predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več
kot pet minut.
36. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi,
sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje
po predložitvi teh predlogov.
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če
je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj
se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v
nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
37. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo najprej ob sedemnajst
uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več
kot štiri ure.
Predsedujoči odredi petnajst minutni odmor vsaj po dveh
urah neprekinjenega dela.
Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave
dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev
ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor
lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred
oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat.
Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski svet,
ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje
drugič.
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38. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali
če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti
na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na
eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno
ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.
3. Vzdrževanje reda na seji
39. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo
le predsedujoči.
40. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
41. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če
na kak drug način krši red na seji.
Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na
tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega
poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.
Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen
ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti
prostor, v katerem je seja.
42. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši red
na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek
seje.
Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se
odstranijo vsi poslušalci.
43. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, jo prekine.
4. Odločanje
44. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh
članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim
glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi.
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi (dvorani).
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve
tretjini vseh članov občinskega sveta.
45. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih
glasov navzočih članov. Za opredeljene glasove se štejejo
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glasovi »ZA« ali »PROTI«. Svet lahko veljavno sklepa, če je
na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
46. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene
pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena petina
vseh članov sveta.
47. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o
katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,
razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi
in objavi izid glasovanja.
48. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo
»ZA« ali »PROTI«, lahko pa se pri glasovanju tudi vzdržijo ali
sploh ne glasujejo za predlagano odločitev.
49. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim
izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet tako
odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh
članov sveta.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da
glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »NE GLASUJEM«.
50. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči.
Dva člana določi občinski svet na predlog predsedujočega. Administrativno – tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor občinske uprave ali delavec občinske
uprave, ki ga določi direktor občinske uprave.
Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja
občinski svet.
Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja.
Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev »ZA« in »PROTI«. »ZA« je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, »PROTI« pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali besedo
»PROTI«.
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,
imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem redu
prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži
zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za
katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk,
kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba
imenovati.
Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
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51. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov »ZA« in število glasov »PROTI«, oziroma
pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa
katerih kandidat je imenovan.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.
Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
52. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku
glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje
ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja,
ali na predlog predsedujočega.
5. Zapisnik seje občinskega sveta
53. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa
podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o
posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku
je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo
oziroma obravnavano na seji.
Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi direktor občinske
uprave. Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika
seje občinskega sveta pooblasti drugega delavca občinske
uprave.
Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih sej
občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima pravico
podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči
občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik
ustrezne spremembe.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo
vodil, in direktor občinske uprave oziroma pooblaščeni delavec
občinske uprave, ki je vodil zapisnik.
Po sprejemu se zapisnik pošlje predstavnikom sredstev
javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji in se na krajevno
običajen način objavi. Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del
zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje občinskega
sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo občinskega sveta
in ne objavlja. Člane občinskega sveta z njim pred potrjevanjem
zapisnika seznani predsedujoči.
54. člen
Potek seje občinskega sveta se snema na magnetofonski
trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata članov občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet, katerega seja je
bila snemana.
Član občinskega sveta in drug udeleženec seje, če je za
to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave.
Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del posnetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za
katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri
županu. Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če ugotovi, da
so razlogi utemeljeni.
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55. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne
narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in njegovih
delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave. O arhiviranju
in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva izda natančnejša
navodila župan v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
56. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse spise
in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove
funkcije. Vpogled odredi direktor občinske uprave na podlagi
pisne zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je bilo
vpogledano.
V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občinskega
sveta.
6. Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet
57. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za
delovna telesa občinskega sveta zagotavlja direktor občinske
uprave z zaposlenimi v občinski upravi.
Direktor občinske uprave določi delavca v občinski upravi,
ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski
upravi določeno posebno delovno mesto.
Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta skrbi direktor občinske uprave. Direktor občinske
uprave lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge delavce
občinske uprave.
7. Delovna telesa občinskega sveta
58. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja. Število članov in sestavo Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja določi s sklepom občinski svet
izmed članov občinskega sveta na prvi seji občinskega sveta
po vsakokratnih lokalnih volitvah.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa
občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.
59. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in
odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.
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Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
60. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s
statutom občine, so naslednji odbori in komisije:
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za okolje in prostor,
– odbor za šolstvo in kulturo,
– odbor za šport,
– odbor za zdravstvo in socialne zadeve,
– odbor za evropske zadeve in regionalno politiko,
– odbor za kmetijstvo,
– statutarno pravna komisija,
– komisija za vloge in pritožbe,
– komisija za odlikovanja.
61. člen
Odbor za gospodarstvo ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva, obrti, gostinstva in turizma) in podjetništva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje
in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred
dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta
ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do
začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za gospodarstvo lahko predlaga občinskemu svetu
v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
Odbor za gospodarstvo je tudi skupščina Agencije Občine
Zagorje ob Savi za razvoj d.o.o.
62. člen
Odbor za okolje in prostor ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju gospodarskih javnih služb ter
planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda
stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred
dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta
ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do
začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za okolje in prostor lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
svojem področju dela.
Odbor za okolje in prostor sestavlja tudi skupščino Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o. na način,
kot to določa odlok.
63. člen
Odbor za šolstvo in kulturo ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju šolstva in kulture, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje
mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred
dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta
ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do
začetka obravnave predloga splošnega akta.
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Odbor za šolstvo in kulturo lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
svojem področju dela.
63.a člen
Odbor za šport ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz
pristojnosti občine na področju športa, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavo je
odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega
je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje,
stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu
in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim
aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave
predloga splošnega akta.
Odbor za šport lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
področju dela.

nov.

64. člen
Odbor za zdravstvo in socialne zadeve ima sedem čla-

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju zdravstva in socialnih zadev,
ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom
odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred
dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta
ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do
začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za zdravstvo in socialne zadeve lahko predlaga
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na svojem področju dela.
64.a člen
Odbor za evropske zadeve in regionalno politiko ima
sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju vključevanja lokalne skupnosti v evropske in regionalne projekte, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavo je
odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega
je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje,
stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu
in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim
aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave
predloga splošnega akta.
Odbor za evropske zadeve in regionalno politiko lahko
predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti na svojem področju dela.
65. člen
Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima pet
članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev,
odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki
predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni
in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi
veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega
sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če
tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno pravna
komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.
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66. člen
Odbor za kmetijstvo ima sedem članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju kmetijstva, ki so občinskemu
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred
dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta
ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do
začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za kmetijstvo tudi pripravlja in izvaja program razvoja kmetijstva v občini.
Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

skega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja,
stališča in predloge z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

67. člen
Komisija za vloge in pritožbe ima 5 članov.
Komisija obravnava pritožbe in vloge občanov in jih posreduje v obravnavo in reševanje pristojnim organom občine ter
drugim organom pristojnim za reševanje teh vprašanj.

1. Splošne določbe

68. člen
Komisija za odlikovanja ima 5 članov.
Komisija izvaja naloge v skladu z Odlokom o priznanjih
Občine Zagorje ob Savi.
69. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
70. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov,
če ta poslovnik ne določa drugače.
Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih
članov.
Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
71. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na predlog najmanj petine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov
za člane odborov pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
72. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V
aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova
sestava in naloge.
73. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje
in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem
svetu.
Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega reda
redne seje sveta ali na zahtevo župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega
telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih
članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občin-

74. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni
delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih
odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa
tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in
skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano
problematiko.
VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

75. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila,
obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov
ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom
občine.
Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in
statutom občine.
76. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun
občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne
akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da jih
predlaga župan.
Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna
in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je
v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski
svet na predlog župana.
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva od
občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.
77. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v
arhivu občinske uprave.
2. Postopek za sprejem odloka
78. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja,
cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki
jih bo imelo sprejetje odloka.
Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta
ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu ali
podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je pooblaščen
za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
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79. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval
v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka
na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.
80. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka.
Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.
81. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih,
ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih
rešitvah predloga odloka.
Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom
zavrne.
Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov občinskega sveta.
Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so bili
sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.
82. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem
redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet konča
razpravo o posameznem členu predloga odloka, glasuje o
predlogu odloka v celoti.
Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči občinski
svet.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi,
lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme predlog
odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga
odloka združita.
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86. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov
praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih
občine.
V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih
za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.
Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splošnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlagatelj
župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predlagatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se predlog ne
obravnava.
3. Hitri postopek za sprejem odlokov
87. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi obvezne
razlage določb splošnih aktov občine.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na
sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj odloka.
O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.
Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka
po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo
za prvo obravnavo predloga odloka.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

84. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih članov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

88. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja
odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih
aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za:
– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih
posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,
drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali odloki občinskega sveta,
– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami
ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lahko
vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.
Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov
občinskega sveta.
Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi po
rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po vložitvi
predloga.

85. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se
sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.
O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

89. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni
v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

83. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in predlagatelj z amandmaji.
Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta v
pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim
za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog
odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji,
na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena petina vseh
članov občinskega sveta in predlagatelj odloka.
Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on ni
predlagatelj odloka.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.
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5. Postopek za sprejem proračuna
90. člen
S proračunom se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v občini v tekočem
koledarskem letu.
91. člen
Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega
proračuna državnemu zboru.
Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog
proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon ter
sklic seje, na kateri bo občinski svet opravil splošno razpravo
o predlogu proračuna občine.
Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine.
Predstavitev občinskega proračuna obsega:
– temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
– opis načrtovanih politik občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev
in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega
neposrednega uporabnika v prihodnjih dveh letih,
– predstavitev načrta razvojnih programov,
– predstavitev načrta nabav in načrta delovnih mest.
Predstavitev ni časovno omejena. Župan lahko določi, da
posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski
upravi.
92. člen
Na seji občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu
proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna v javno
razpravo ter določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani
vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo
svoje pripombe. Predlog proračuna mora biti v javni razpravi
najmanj 15 dni.
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v
predlog proračuna vsaj na sedežu občine oziroma drugih prostorih, ki jih določi občinski svet.
93. člen
Če občinski svet ne sprejme sklepa, da se predlog proračuna da v javno razpravo, mora župan v roku sedmih dni
predložiti občinskemu svetu nov predlog proračuna in sklicati
sejo občinskega sveta. Na tej seji se ponovno opravi splošna
razprava brez predstavitve župana. Župan uvodoma na seji
samo pojasni, v čem so bistvene spremembe novega predloga
glede na prvotno predlagani predlog.
Če tudi po tej obravnavi občinski svet ne sprejme sklepa,
da se da predlog proračuna v javno razpravo, župan posreduje
skupaj s stališči, ki jih je sprejel občinski svet, predlog proračuna v javno razpravo.
Sklep o tem, da je proračun v javni razpravi, se objavi na
krajevno običajen način.
94. člen
V času javne razprave predlog proračuna obravnavajo
delovna telesa občinskega sveta, sveti ožjih delov občine ter
zainteresirana javnost.
Pripombe in predloge se posredujejo županu.
Pripombe in predloge pa lahko posredujejo županu tudi
posamezniki.
95. člen
V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo obravnavo ter
ga posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem
seje najkasneje 14 dni pred sejo na kateri bo občinski svet
obravnaval predlog proračuna.
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Na vabilu za sklic seje mora biti pojasnjeno, do katerega
roka je možno vlagati amandmaje na predlog proračuna.
Člani občinskega sveta lahko vložijo amandmaje v pisni
obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.
96. člen
V uvodni obrazložitvi predloga proračuna za drugo obravnavo župan pojasni, katere pripombe iz javne razprave je
sprejel, pojasni, katere je vključil v predlog proračuna za drugo
obravnavo in katere ni upošteval, ter utemeljitve, zakaj jih ni
upošteval.
Z utemeljitvami, zakaj določenih pripomb iz javne razprave ni sprejel, mora župan pisno seznaniti tudi vlagatelje, če niso
člani občinskega sveta.
Nadalje župan lahko na seji vloži svoje amandmaje.
Po obrazložitvi župana lahko predlagatelji umaknejo svoj
predlog in se morajo izjasniti. Če predlagatelj amandmaja ne
umakne, se izvede razprave po amandmajih.
Glasovanje se izvede po vsakem amandmaju posebej.
Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega
ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti natančno,
iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kaj
se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo
proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave
in odločanja.
Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan,
nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji.
97. člen
Po glasovanju o amandmajih župan ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti in bodo vključeni v proračun občine.
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi,
ali je proračun medsebojno usklajen ter glede prihodkov in
odhodkov in drugih obveznosti.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o proračunu kot celoti.
Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v
sredstva, ki jih občina mora zagotoviti v skladu z ustavo in
zakonom, v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti po sklenjenih pogodbah ali sodnih in drugih odločbah ali da bi sprejeti
amandmaji imeli škodljive posledice za izvajanje določenih
dejavnosti, lahko prekine sejo in zahteva, da strokovna služba
prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se pripravi
predlog za uskladitev.
Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.
Če predloga obrazložitve ni mogoče pripraviti na isti seji,
župan določi rok, ko se bo nadaljevala seja.
Občinski svet najprej glasuje o predlogu uskladitve in če
je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun ni sprejet.
98. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem
mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Novi predlog proračuna obravnava občinski svet in o njem
odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek
za sprejem odloka.
99. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek.
6. Postopek za sprejem obvezne razlage
100. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo
za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev
določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
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Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno‑pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župana
in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži občinskemu svetu v postopek.
Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki
je s tem poslovnikom določen za sprejem odloka po rednem
postopku.
7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
101. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe
in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu kot nov
splošni akt.
Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki ga
ta poslovnik določa za sprejem odloka.
VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
102. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki jih
po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se opravijo
po določilih tega poslovnika.
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
103. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako,
da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.
104. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče
od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov
dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati
z enakim številom glasov določi z žrebom.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu prve
črke njihovih priimkov.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.
105. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi pri
drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine,
se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na
podlagi novega predloga kandidatur.
1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
106. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste
kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se
na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta način
niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.
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Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi
na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov
delovnega telesa.
2. Imenovanje podžupana – podžupanov
107. člen
Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
3. Postopek za razrešitev
108. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih imenuje,
po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev,
določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pristojna za
predlaganje kandidatov za določene funkcije, je pristojna tudi
predlagati njihovo razrešitev.
Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.
Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.
4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih teles
in drugih organov ter funkcionarjev občine
109. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če
niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni
obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva
dolžna predlagati občinskemu svetu novega kandidata.
VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM

seje.

110. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove

Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog in
nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga
župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu,
poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa tudi
izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov
sodelovali.
111. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Na
vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu
podžupan ali direktor občinske uprave, o opravljenih nalogah
med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.
V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.
Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.
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Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet
sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in ukrepati v
skladu z zakonom in statutom občine.

117. člen
Prečiščeno besedilo tega poslovnika začne veljati takoj po
objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

IX. JAVNOST DELA

Sprememba in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 62/04) vsebuje
naslednjo končno določbo:

112. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu
občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih sporočil
občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega
obveščanja na sejah organov občine ter na druge načine, ki jih
določa statut in ta poslovnik.
Župan in direktor občinske uprave obveščata občane in
sredstva javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih
teles občinskega sveta, župana in občinske uprave.
Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost.
113. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo
na sejah sveta.
Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in poročila
o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu občinskih
organov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 31/07) vsebujejo naslednjo končno določbo:
9. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Zagorje ob Savi začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 33/09) vsebujejo naslednjo končno določbo:
4. člen
Te spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012‑1/99
Zagorje ob Savi, dne 20. aprila 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU
114. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopanja od
postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki jih določa
statut in ta poslovnik.
Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in rokov za
obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je potrebno,
je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi občinski svet, ko se
sestane.
XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA
115. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe tega poslovnika ki veljajo za sprejem odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
116. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik predsedujoči.
Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke
dnevnega reda in naloži statutarno‑pravni komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno‑pravna
komisija.
Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala statutarno‑pravna komisija, odloči svet.
XII. KONČNE DOLOČBE
Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003 – prečiščeno besedilo)
vsebuje naslednjo končno določbo:

ŽALEC
1808.

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta stanovanjske
soseske Žalec zahod

Na podlagi 50., 60 in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju, ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16., 24. in
36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) župan
Občine Žalec s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o ponovni javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega
prostorskega načrta stanovanjske soseske
Žalec zahod
I.
Župan Občine Žalec naznanja ponovno javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta stanovanjske soseske Žalec zahod (v nadaljevanju:
dopolnjeni osnutek OPPN), ki sta ga pod št. projekta P 111870
(dopolnitev maj 2009), izdelala Toming consulting d.o.o., Velenje in Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur.
II.
Gradivo iz prve točke bo od 20. maja do 18. junija 2009
javno razgrnjeno:
– v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec, soba št. 38, Ulica Savinjske čete 5, Žalec in
– v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske
čete 4, Žalec.
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III.
Javna obravnava bo potekala dne 27. maja 2009 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec.
IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 18. junija 2009 dajo pisno na mestih
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko
se pošljejo na naslov Občine Žalec, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, ali na elektronski
naslov obcina.zalec@eunet.si, pri čemer je treba v rubriki »zadeva« navesti ključne besede »OPPN Žalec zahod«.

lec pa bo pisno seznanila s svojim stališčem vse tiste lastnice
in lastnike zemljišč, ki so pripombe in predloge podali v okviru
javne razgrnitve.
VI.
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.
si), na oglasni deski Občine Žalec in Mestni skupnosti Žalec
ter v časopisu Utrip ali Delo. Javno naznanilo začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005‑0006/2004 2/3
Žalec, dne 4. maja 2009

V.
Po preteku javne razgrnitve bo zavzel stališče do vseh
pripomb in predlogov javnosti župan Občine Žalec, Občina Ža-

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

MINISTRSTVA
1809.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o obrazcih javnih listin
v srednješolskem izobraževanju

Na podlagi 71. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 36/08), 75. člena Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), 41. člena
Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), 44. in 45. člena Zakona o maturi (Uradni list
RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 49. člena Zakona
o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o obrazcih javnih listin
v srednješolskem izobraževanju
1. člen
V prilogi Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 44/08) se spremeni
vsebina in oblika naslednjih obrazcev:
– Letno spričevalo, Letno spričevalo (v italijanskem jeziku),
Letno spričevalo (v madžarskem jeziku), Obvestilo o uspehu,
Obvestilo o uspehu (v madžarskem jeziku), Obvestilo o uspehu (v
italijanskem jeziku), Obvestilo o uspehu pri izpitu v izrednem izobraževanju, Obvestilo o uspehu pri izpitu v izrednem izobraževanju (v italijanskem jeziku), Obvestilo o uspehu pri izpitu v izrednem
izobraževanju (v madžarskem jeziku), Spričevalo o zaključnem
izpitu, Spričevalo o zaključnem izpitu (v italijanskem jeziku), Spričevalo o zaključnem izpitu (v madžarskem jeziku), Spričevalo
o zaključnem izpitu s pohvalo, Spričevalo o zaključnem izpitu s
pohvalo (v madžarskem jeziku), Spričevalo o zaključnem izpitu s

pohvalo (v italijanskem jeziku), Obvestilo o uspehu pri zaključnem
izpitu, Obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu (v madžarskem
jeziku), Obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu (v italijanskem
jeziku), Spričevalo o poklicni maturi, Spričevalo o poklicni maturi
(v madžarskem jeziku), Spričevalo o poklicni maturi (v italijanskem jeziku), Spričevalo o poklicni maturi s pohvalo, Spričevalo
o poklicni maturi s pohvalo (v madžarskem jeziku), Spričevalo
o poklicni maturi s pohvalo (v italijanskem jeziku), Obvestilo o
uspehu pri poklicni maturi, Obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
(v italijanskem jeziku), Obvestilo o uspehu pri poklicni maturi (v
madžarskem jeziku), Izpis iz evidence za letno spričevalo ali
obvestilo o uspehu, Izpis iz evidence za letno spričevalo ali obvestilo o uspehu (v madžarskem jeziku), Izpis iz evidence za letno
spričevalo ali obvestilo o uspehu (v italijanskem jeziku), Izpis iz
evidence za obvestilo o uspehu pri zaključku izobraževanja, Izpis
iz evidence za obvestilo o uspehu pri zaključku izobraževanja (v
madžarskem jeziku), Izpis iz evidence za obvestilo o uspehu pri
zaključku izobraževanja (v italijanskem jeziku), Izpis iz evidence
za spričevalo o zaključku izobraževanja, Izpis iz evidence za spričevalo o zaključku izobraževanja (v italijanskem jeziku), Izpis iz
evidence za spričevalo o zaključku izobraževanja (v madžarskem
jeziku) in Potrdilo o usposabljanju.
Spremenjeni obrazci, ki nadomestijo obrazce iz prejšnjega
odstavka, so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2008
Ljubljana, dne 14. maja 2009
EVA 2009-3311-0024
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
Priloga

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5339

Stran

5340 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

R E P U B L I K A S LO V E N I J A
R E P U B B L I C A D I S LO V E N I A

ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

Letno spričevalo Pagella

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita

kraj rojstva / luogo di nascita

je v šolskem letu
nell’anno scolastico

obiskoval -a
ha frequentato la

država rojstva / stato di nascita

letnik izobraževalnega programa
classe del programma scolastico

vrsta in ime izobraževalnega programa / tipo e denominazione del programma scolastico

Dosegel - la je uspeh: / Il profit to conseguito è il seguente:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

splošni uspeh / profitto generale

kreditne točke / crediti formativi

številka spričevala / numero della pagella

razredničarka/razrednik / capoclasse

kraj in datum / luogo e data

ravnateljica/ravnatelj / preside

SŠ-LS-ita-09

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5341

Stran

5342 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5343

Stran

5344 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5345

Stran

5346 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5347

Stran

5348 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5349

Stran

5350 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5351

Stran

5352 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5353

Stran

5354 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5355

Stran

5356 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5357

Stran

5358 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5359

Stran

5360 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5361

Stran

5362 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5363

Stran

5364 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5365

Stran

5366 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5367

Stran

5368 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5369

Stran

5370 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5371

Stran

5372 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5373

Stran

5374 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5375

Stran

5376 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

Stran

5377

Stran

5378 /

Št.

37 / 18. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 18. 5. 2009 /

POPRAVKI
1810.

Tehnični popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine
Novo mesto, ki se nanaša na programsko
zasnovo za ureditveni načrt romsko naselje
Ruperč vrh

Tehnični popravek
V kartografski dokumentaciji (list Semič 6, M:5000) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki
se nanaša na programsko zasnovo za ureditveni načrt romsko
naselje Ruperč vrh (Uradni list RS, št. 35/02) in v povezavi z
Odlokom o ureditvenem načrtu za romsko naselje Ruperč vrh
(Uradni list RS, št. 35/02), se zemljiščem oziroma njihovim
delom s parc. št. 1098/114, 1098/121, 1098/122, 1098/123,
1098/124, 1098/125, 1098/126, 1098/127-del, 1098/134-del,
1098/138-del, vse k.o. Stranska vas, popravi namenska raba
iz kmetijske v stavbno.
Št. 3500-16/2009
Novo mesto, dne 13. maja 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

1811.

Popravek Sklepa o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalnostatističnih podatkov

Na podlagi 9. točke 109. člena v zvezi s 140. členom in z
8. točko 139. člena in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/07, 102/07 in 69/08) izdaja Agencija za zavarovalni
nadzor

POPRAVEK
Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
V Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih obrazcev, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 8/09, so pomotoma izpadli obrazci St-14,
St-14/A, St-15, St-15/A, St-29 in St-38.
Obrazce St-14, St-14/A, St-15, St-15/A, St-29 in St-38, ki
so priloga Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
(Uradni list RS, št. 125/06, 118/07, 120/08 in 8/09) in so njegov
sestavni del objavljamo sedaj.
Ljubljana, dne 13. maja 2009
EVA 2009-1611-0108
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.
Priloge

Stran

5379

Zavarovanje terjatev v notranji trgovini

Zavarovanje potrošniških kreditov

Zavarovanje stanovanjskih kreditov

Zavarovanje kreditov zasebnikom

Zavarovanje kreditov pravnim osebam

Zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikov

Zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen

Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu

Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic

Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini

2

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obračunana zavarovalna
premija
2

Zavarovanja

Odg. delavec:

3

Število škod

Zneski v EUR
Obračunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

St-14

37 / 18. 5. 2009

* ne vsebuje cenilnih stroškov

SKUPAJ (2 do 12)

b

Zavarovanje

1

a

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Kreditno zavarovanje

Št.

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

5380 /

Zavarovalnica:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovanje terjatev v notranji trgovini

Zavarovanje potrošniških kreditov

Zavarovanje stanovanjskih kreditov

Zavarovanje kreditov zasebnikom

Zavarovanje kreditov pravnim osebam

Zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikov

Zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen

Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu

Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic

Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini

2

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obračunana zavarovalna
premija
2

Zavarovanja

Odg. delavec:

3

Število škod

Zneski v EUR
Obračunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

St-14/A

Št.

* ne vsebuje cenilnih stroškov

SKUPAJ (2 do 12)

b

Zavarovanje

1

a

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Kreditno zavarovanje

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Uradni list Republike Slovenije

37 / 18. 5. 2009 /
Stran

5381

Zavarovanje resnosti ponudbe

Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti

Zavarovanje vračila predplačila

Zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

Zavarovanje garancije za plačilne kartice

Zavarovanje karnetov

Vsa druga kavcijska zavarovanja

4

5

6

7

8

9

10

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj

3

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obračunana zavarovalna
premija
2

Zavarovanja

Odg. delavec:

3

Število škod

Obračunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

Zneski v EUR

St-15

37 / 18. 5. 2009

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje carinskega dolga

2

b

SKUPAJ (2 do 10)

a

1

Zavarovanje

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Kavcijsko zavarovanje

Št.

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

5382 /

Zavarovalnica:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Zavarovanje resnosti ponudbe

Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti

Zavarovanje vračila predplačila

Zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

Zavarovanje garancije za plačilne kartice

Zavarovanje karnetov

Vsa druga kavcijska zavarovanja

4

5

6

7

8

9

10

______________, dne _____20___

Žig:

Zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj

3

Sestavil:

Število
zavarovanj
1

Obračunana zavarovalna
premija
2

Zavarovanja

Odg. delavec:

3

Število škod

Obračunana kosmata
zavarovalnina *
4

Škode

Zneski v EUR

St-15/A

Št.

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje carinskega dolga

2

b

SKUPAJ (2 do 10)

a

1

Zavarovanje

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Kavcijsko zavarovanje

Zavarovalnica:
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Uradni list Republike Slovenije

37 / 18. 5. 2009 /
Stran

5383

- rentno zavarovanje - izplačila po pokojninskih načrtih po ZPIZ-1

- zavarovanje z vračilom premije

- vsa druga življenjska zavarovanja

- dodatna zavarovanja

7

8

9

10

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije

Tontine-točka 22

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil-točka 23 (21 + 22)

- prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1

- vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-točka 24

Zdravstvena zavarovanja

Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematično rezervacijo po 127. členu ZZavar

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

______________, dne _____20___

Žig:

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije

15

1

Kosmata odškodnina oz.
zavarovalnina zavarovanj
in sozavarovanj*

Sestavil:

2

Znesek, oddan v
sozavarovanje*
3

Znesek, oddan v
pozavarovanje*

4

(1 - 2 - 3)

Čista odškodnina oz.
zavarovalnina*

Odg. delavec:

5

Znesek v odškodninah
sprejetih sozavarovanj*

37 / 18. 5. 2009

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov- točka 21 (15 + … + 18)

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo

14

- zavarovanje za primer rojstva

- rentno zavarovanje (razen pod številko 7)

6

13

- mešano zavarovanje

5

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-točka 20 (12 + 13)

- zavarovanje za primer doživetja

4

- zavarovanje za primer poroke

- zavarovanje za primer smrti

3

12

Življenjsko zavarovanje-točka 19 (3 + … + 10)

2

11

SKUPAJ (2 + 11 + 14+ 19 + 20 + 23 + 24 + 25)

b

a

1

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Zap. št.
vrstice

Zneski v EUR

Št.

Obdobje:
Poslovno leto:

St-29

5384 /

Odškodnine oz. zavarovalnine za dolgoročna zavarovanja

Zavarovalnica:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Življenjsko zavarovanje-točka 19 (3 + … + 10)

- zavarovanje za primer smrti

- zavarovanje za primer doživetja

- mešano zavarovanje

- rentno zavarovanje (razen pod številko 7)

- rentno zavarovanje - izplačila po pokojninskih načrtih po ZPIZ-1

- zavarovanje z vračilom premije

- vsa druga življenjska zavarovanja

- dodatna zavarovanja

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-točka 20 (12 + 13)

- zavarovanje za primer poroke

- zavarovanje za primer rojstva

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov- točka 21 (15 + … + 18)

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo

- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo

- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije

Tontine-točka 22

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil-točka 23 (21 + 22)

- prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1

- vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-točka 24

Zdravstvena zavarovanja

Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematično rezervacijo po 127. členu ZZavar

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Žig

1

Kosmata
matematična
rezervacija iz
sprejetih cesij
2

Znesek, oddan v
retrocesijo
sprejetih cesij

Sestavil:

3

(1 - 2)

Čista matem.
rezervacija
sprejetih cesij

4

5

Kosmata matem. Znesek, oddan v
rezervacija
retrocesijo
sprejetih
sprejetih
retrocesij
retrocesij

Odg. delavec:

6

(4 - 5)

Čista matem.
rezervacija
sprejetih
retrocesij

7

(3 + 6)

Čista matem.
rezervacija
skupaj
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Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Matematična rezervacija dolgoročnih pozavarovanj
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VSEBINA

1774.
1775.
1776.
1777.

1778.

1779.
1780.

1781.
1782.
1809.

1783.
1784.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

5225
5225
5225
5225

1795.

VLADA

Uredba o določanju količine električne energije, ki
je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne
energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase
Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni
v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni
iz obnovljivih virov energije

5228

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije za leto 2009
Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

5281
5283

Sklep o dopolnitvah Sklepa o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija

1786.

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2009

1788.
1789.
1790.

1791.

1792.

1793.

1799.

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1800.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2009
Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2009
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih
Občine Trebnje
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti
otroka

1804.

CELJE

1785.

DOBJE

5292

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za območje Enote
VS8/6‑5 Selo – Občina Dobrova ‑ Polhov Gradec

1805.

5292

DOBROVA ‑ POLHOV GRADEC

1806.

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod

5309

MURSKA SOBOTA

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

NOVA GORICA

Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov

5315
5316

1811.

5322
5322
5322
5323

5324

5325

ZAGORJE OB SAVI

1808.

LJUBLJANA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij urejanja ŠS 1/1‑2 Stara Šiška
in ŠR 1/2‑1 Bellevue

5321

VERŽEJ

Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto
2008

5295

1810.

5321

TURNIŠČE

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) – za območje »TU8
– stanovanjsko območje pasike« v Turnišču

Poslovnik Občinskega sveta Občine Zagorje ob
Savi uradno prečiščeno besedilo (UPB1)

5303

5321

TREBNJE

1807.

5299

5320

ŠENTRUPERT

5294

KRANJ

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo
gledališče Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (uradno prečiščeno besedilo)

SVETI TOMAŽ

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1802.
1803.

5318

SLOVENSKE KONJICE

1798.

1801.

OBČINE

1787.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice

5338

5318

POLJČANE

1797.

5281

5316

PIVKA

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju
Občine Poljčane

5248

5280

NOVO MESTO

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske
ceste v Novem mestu – glavne ceste GII 105

1796.
5226

MINISTRSTVA

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti
Pravilnik o spremembah Pravilnika o centralnem
registru oporok
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju

1794.

5326

ŽALEC

5337

POPRAVKI

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne
občine Novo mesto, ki se nanaša na programsko
zasnovo za ureditveni načrt romsko naselje Ruperč vrh
Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov

5379
5379
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/09
40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.

VSEBINA
Zakon o ratifikaciji Mednarodnega sporazuma o
tropskem lesu iz leta 2006 (MSTL)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
(BATVTP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine (BUKRS)
Uredba o ratifikaciji spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada za okrepitev glasu in
udeležbe v mednarodnem denarnem skladu
Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Zveznim svetom Švice
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o pogojih
razmestitve diplomatskih predstavništev

985

1008
1013
1017
1019
1022

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od
dohodka in premoženja
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o
razvojnem sodelovanju
Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Carinsko upravo Republike Slovenije ter Carinsko in
finančno stražo Republike Madžarske o postopku
izmenjave podatkov, obravnavanih kot carinske
informacije za namene nadzora

1025
1025

1026

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 37/09
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Druge objave
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

1255
1258
1259
1259

Stran

5387

Stran
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Ljubo Bavcon
Alenka Šelih
Damjan Korošec, Matjaž Ambrož, Katja Filipčič

KAZENSKO PRAVO
splošni del

KAZENSKO PRAVO
peta izdaja
– z vsemi novostmi, ki jih je prinesel novi Kazenski zakonik
iz novembra 2008
– kritične ocene nekaterih novosti
– druge novosti, uveljavljene v primerjalnem kazenskem pravu
– spremenjeno in dopolnjeno stvarno kazalo

DEDNO PRAVO
ttretja, spremenjena in dopolnjena izdaja
8 EUR
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Karel Zupančič
Viktorija Žnidaršič Skubic

DEDNO
PRAVO
Tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja

– prvič po letu 1991
– vse spremembe in dopolnitve, povezane z dednopravno zakonodajo
zadnjih let
– med drugimi oblikami dedovanja vključuje tudi:
• dedovanje kmetijskih gospodarstev
• dedovanje podjetniškega premoženja
• dedovanje pri istospolnih partnerjih
– davčni vidik dedovanja
– primerjalnopravni pregled

REFORMA DRUŽINSKEGA PRAVA
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druga, spremenjena in dopolnjena izdaja

– aktualiziran prikaz ureditve družinskopravnega
področja
– primerjalni prikaz v mednarodnih aktih in v predpisih
nekaterih evropskih držav
– podlaga za celovito in sistematično ureditev v nastajajočem
Družinskem zakoniku
– predlog določb Družinskega zakonika s komentarjem in opombami

KAZENSKO PRAVO

število izvodov

DEDNO PRAVO

število izvodov

REFORMA DRUŽINSKEGA PRAVA

število izvodov

Podjetje

Oddelek

Ime in priimek

E-pošta

Matična št.

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum
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– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče •
Naročnina za leto 2009 je 110,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan
8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 60,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 425 02 94, telefaks (01) 425 14 18,
uredništvo (01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

37

