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Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji
v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015
(ZRPPR1015)
Razglašam Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 22. oktobra 2009.
Št. 003‑02‑9/2009‑16
Ljubljana, dne 30. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI
V OBDOBJU 2010–2015 (ZRPPR1015)
1. člen
(vsebina in namen zakona)
(1) Ne glede na določbe Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št 93/05 in 127/06 –
ZJZP) določa ta zakon dodatne ukrepe za spodbujanje razvoja
Pomurske regije v letih 2010 do 2015 (v nadaljnjem besedilu:
ukrepi razvojne podpore) in način njihovega financiranja.
(2) Ukrepi razvojne podpore so namenjeni ustvarjanju
novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih, vzpostavljanju
razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske
in finančne krize v Pomurski regiji.
2. člen
(opredelitev območja)
Pomurska regija po tem zakonu obsega območja občin
Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Rad‑
gona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma,
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odran‑
ci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče
ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče,
Velika Polana, Veržej.

Cena 1,84 €
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Leto XIX

3. člen
(ukrepi razvojne podpore)
(1) Ukrepi razvojne podpore so:
1. program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije
v obdobju 2010–2015,
2. spodbude za zaposlovanje,
3. davčna olajšava za investiranje,
4. prednostna obravnava programov in projektov iz Po‑
murske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih pro‑
gramov, programov evropske kohezijske politike in politike
razvoja podeželja na področjih:
– vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega cen‑
tra,
– vzpostavitve regijskega gospodarskega središča,
– vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kme‑
tijstva in gozdarstva ter živilsko‑predelovalne industrije in diver‑
zifikacija v nekmetijske dejavnosti in
– vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo.
(2) Pri opredeljevanju in izvajanju ukrepov razvojne pod‑
pore se upoštevajo zlasti naslednje dolgoročne primerjalne
prednosti in razvojne usmeritve Pomurske regije:
– geotermalna energija in drugi obnovljivi viri energije,
– trajnostno in konkurenčno kmetijstvo ter agroživilstvo,
– turizem.
(3) Ukrepi razvojne podpore se izvajajo v skladu s pravili o
uporabi sredstev evropske kohezijske politike, pravili evropske
politike razvoja podeželja in pravili o dodeljevanju državnih
pomoči.
(4) Prednostna obravnava programov in projektov iz Po‑
murske regije pri kandidiranju za sredstva iz programov evrop‑
ske kohezijske politike in evropske politike razvoja podeželja
se zagotavlja z neposredno potrditvijo regijskih projektov, ki so
vključeni v operativne programe, s strani organa upravljanja,
v skladu s pravili kohezijske politike ter z dodatnimi merili za
izbor projektov iz Pomurske regije v javnih razpisih, na osnovi
uredbe iz 10. člena tega zakona.
(5) Pri izvajanju ukrepov razvojne podpore se upoštevajo
tudi specifične potrebe narodnostno mešanega območja regije,
predvsem z vidika ustvarjanja gospodarske osnove madžarske
narodne skupnosti.
4. člen
(Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije
v obdobju 2010–2015)
(1) Osnovni ukrep razvojne podpore je priprava in izved‑
ba Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije
v obdobju 2010–2015 (v nadaljnjem besedilu: program). S
programom se namenijo iz proračuna Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: državnega proračuna) dodatna sredstva
v višini 33 milijonov eurov.
(2) Predlog programa pripravi Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v na‑
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daljnjem besedilu: služba) v sodelovanju z Regionalno razvojno
agencijo Mura, d.o.o. Program sprejme Vlada Republike Slove‑
nije (v nadaljnjem besedilu: vlada) najpozneje v dveh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
(3) Program zajema naslednje instrumente:
– podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v
regiji,
– spodbujanje investicij podjetij in ustvarjanja novih de‑
lovnih mest,
– spodbujanje razvoja človeških virov,
– spodbujanje socialnega podjetništva,
– promocija regije, da bi privabili tuje in domače vlagatelje
ali vlagateljice (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
(4) Instrument spodbujanje investicij v podjetjih se pred‑
nostno usmerja v investicije podjetij na območjih poslovnih in
gospodarskih con v Pomurski regiji.
(5) Program mora izhajati iz regionalnega razvojnega
programa in mora vsebovati:
– prikaz stanja in razvojnih problemov, ki jih rešuje,
– določitev ključnih razvojnih priložnosti, ki jih podpira,
– določitev ciljev in kazalnikov merjenja ciljev,
– instrumente in aktivnosti ter projekte znotraj njih,
– finančno konstrukcijo po instrumentih in stroške izvaja‑
nja programa ter
– način izvajanja in spremljanja programa.
(6) Sredstva za izvedbo programa se zagotovijo na po‑
sebni proračunski postavki službe, praviloma v višini 5,5 mi‑
lijonov eurov letno. Skladno s proračunskimi možnostmi in
potrebami izvajanja programa lahko vlada s programom ali
z njegovo spremembo določi tudi dodatne instrumente, višji
skupni znesek in drugačno letno dinamiko izvajanja, vendar
mora biti program uresničen do leta 2015 v skupni vrednosti
33 milijonov eurov.
(7) Za izvedbo programa je odgovorna služba. Instrumen‑
te iz programa izvajata služba in Regionalna razvojna agencija
Mura, d.o.o., skladno s programom.
5. člen
(spodbude za zaposlovanje)
(1) Zavezanec ali zavezanka (v nadaljnjem besedilu: za‑
vezanec) po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Ura‑
dni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 05/09), ki ima sedež
in dejansko ekonomsko aktivnost na tem sedežu v Pomurski
regiji in zavezanec po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS,
št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09), ki dosega dohodek
iz dejavnosti in ima sedež ali, v primerih ko opravlja dejavnost,
za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana
evidenca, stalno ali začasno prebivališče v Pomurski regiji
ter tam dejansko opravlja ekonomsko aktivnost, ki najmanj za
dobo dvanajstih mesecev zaposlita prikrajšanega delavca ali
delavko (v nadaljnjem besedilu: delavec), kot ju opredeljuje
Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim tr‑
gom z uporabo členov 87. in 88. Pogodbe (Uredba o splošnih
skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), v
Pomurski regiji, lahko uveljavljata zmanjšanje davčne osnove
za 70 odstotkov stroškov tega delavca (bruto plača, obvezni
prispevki delodajalca ali delodajalke (v nadaljnjem besedilu:
delodajalec) za socialno varnost in stroški skrbi za otroke ter
starše), vendar največ v višini davčne osnove in do maksimal‑
no dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Zavezanec je
upravičen do te spodbude pod pogoji, opredeljenimi v Uredbi
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z upora‑
bo členov 87. in 88. Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3). Ta odstavek
se ne uporablja za zavezanca, kateremu se davčna osnova
ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstav‑
kom 48. člena Zakona o dohodnini.
(2) Delodajalcu iz prejšnjega odstavka, ki v obdobju ve‑
ljavnosti tega zakona zaposli delavca iz prejšnjega odstavka,
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se za tega delavca, za obdobje dveh let, povrnejo plačani
prispevki delodajalca za socialno varnost iz proračuna Repu‑
blike Slovenije. Zaposlitev mora trajati najmanj dve leti. Način
povračila se določi z uredbo iz 7. člena tega zakona.
(3) Povračilo iz prejšnjega odstavka ni združljivo s sub‑
vencijo za zaposlitev, dodeljeno delodajalcu za namene spod‑
bujanja zaposlovanja v okviru izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za to osebo.
(4) Pomoči iz prvega in drugega odstavka tega člena se
lahko seštevata, vendar njuna vsota, skupaj z eventualnimi
drugimi pomočmi za namen spodbujanja zaposlovanja, ne
sme preseči najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih
pomoči.
(5) Do pomoči po tem členu, skladno z Uredbo Komisi‑
je (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Uradni list ES,
L 214/08), niso upravičeni delodajalci iz dejavnosti v sektorju
premogovništva in družbe v težavah kot jih opredeljuje Zakon
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Uradni list RS, št. 110/02, 91/05, 31/07) in Uredba
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Uradni list
ES, L 214/08).
6. člen
(davčna olajšava za investiranje)
(1) Zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih
oseb, ki ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost na tem
sedežu v Pomurski regiji in zavezanec po Zakonu o dohodnini,
ki dosega dohodek iz dejavnosti in ima sedež ali, v primerih
ko opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali
druga predpisana evidenca, stalno ali začasno prebivališče,
v Pomurski regiji ter tam dejansko opravlja ekonomsko aktiv‑
nost, lahko za investiranje v letih od 2010 do 2015 uveljavljata
zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega
zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena
sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz druge‑
ga in tretjega odstavka 55.a člena Zakona o davku od dohod‑
kov pravnih oseb in iz drugega in tretjega odstavka 66.a člena
Zakona o dohodnini, vendar le za investicije v Pomurski regiji
in največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene
višine po pravilih državnih pomoči. Ta odstavek se ne uporablja
za zavezanca, kateremu se davčna osnova ugotavlja v skladu s
tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena Zakona
o dohodnini.
(2) Znižanje davčne osnove po prejšnjem odstavku se
izključuje z znižanjem davčne osnove po 55.a členu Zakona
o davku od dohodku pravnih oseb in 66.a členu Zakona o
dohodnini.
(3) Znižanje davčne osnove v skladu s tem členom lahko
uveljavlja tudi zavezanec, ki opremo pridobi na podlagi finanč‑
nega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe.
(4) Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt v Po‑
murski regiji in ne sme odsvojiti sredstva, za katera je uveljavil
olajšavo po tem členu najmanj pet let po zaključku investicije,
če gre za veliko podjetje in najmanj tri leta po zaključku investi‑
cije, če gre za srednje veliko ali malo podjetje.
(5) Če zavezanec odsvoji ali prenese iz Pomurske re‑
gije sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo po tem
členu, pred iztekom rokov iz prejšnjega odstavka, mora v
davčnem obdobju, v katerem izvrši prenos ali odsvojitev, za
znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo.
Za ugotavljanje odsvojitve ali prenosa se uporabljajo določbe
osmega in devetega odstavka 55.a člena Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb in sedmega odstavka 66.a člena
Zakona o dohodnini.
(6) Do olajšave iz tega člena, skladno z Uredbo Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Uradni list ES, L 214/08),
niso upravičeni zavezanci iz sektorjev premogovništva, jeklar‑
stva, sintetičnih vlaken, pridelave kmetijskih proizvodov in ribi‑
štva ter družbe v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 110/02, 91/05, 31/07) in Uredba Komisije
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(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Uradni list ES, L
214/08).
(7) Za nove začetne investicije v opremo in neopredmete‑
na sredstva po tem členu se ne šteje nakup prevozne opreme
v sektorju transporta.
(8) Investitor ali investitorka (v nadaljnjem besedilu: inve‑
stitor), ki želi izkoristiti olajšavo iz tega člena, mora prispevati
k investiciji lastna sredstva najmanj v višini 25 odstotkov vre‑
dnosti investicije.
(9) Pomoč po tem členu se lahko sešteva tudi z drugimi
ukrepi za namen spodbujanja zaposlovanja, vendar le do naj‑
višje dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči.
7. člen
Vlada z uredbo podrobneje določi kriterije in pogoje za
dodeljevanje državnih pomoči ter način uveljavljanja ugodnosti
iz 5. in 6. člena tega zakona.
8. člen
(financiranje vzpostavitve medpodjetniškega
izobraževalnega centra)
Projekt vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega
centra v Pomurski regiji se sofinancira iz nacionalnih in kohezij‑
skih sredstev državnega proračuna v okvirni višini 2 milijona eu‑
rov. Vrednost in letna dinamika financiranja projekta se določi s
sprejetim projektom po postopku njegove neposredne potrditve
s strani organa upravljanja, v skladu s pravili državnih pomoči
in kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v
obdobju izvajanja zakona je odgovorno Ministrstvo za šolstvo
in šport kot posredniško telo na področju kohezijske politike.
Sredstva se zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah.
9. člen
(financiranje vzpostavitve regijskega gospodarskega središča
v Pomurski regiji)
(1) Projekt vzpostavitve regijskega gospodarskega sredi‑
šča v Pomurski regiji (nadgradnja podjetniškega inkubatorja in
druga gospodarska razvojna infrastruktura) se sofinancira iz na‑
cionalnih in kohezijskih sredstev državnega proračuna v okvirni
višini 30 milijonov eurov. Vrednost in letna dinamika financiranja
projekta se določi po postopku njegove neposredne potrditve s
strani organa upravljanja, v skladu s pravili državnih pomoči in
kohezijske politike Evropske unije. Za izvedbo projekta v času
izvajanja zakona je odgovorno Ministrstvo za gospodarstvo kot
posredniško telo na področju kohezijske politike. Sredstva se
zagotovijo na njegovih proračunskih postavkah.
(2) V okviru programa iz prvega odstavka 4. člena tega
zakona se izdelajo študije izvedljivost ter pripravita potrebna
projektna in izvedbena dokumentacija za projekte v okviru
regijskega gospodarskega središča. Projekti se financirajo na
podlagi pripravljenih in preverjenih študij izvedljivosti in ob
upoštevanju izkazanega interesa investitorjev za izvedbo in
vsebinsko zaokrožitev projektov.
10. člen
(vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva
in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrije
in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti)
(1) Za ukrep razvojne podpore vlaganja v prestrukturiranje
in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko‑pre‑
delovalne industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
se namenijo sredstva v okvirni višini 40 milijonov eurov. Izvede
se z ukrepi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP), ki se
sofinancirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se prednostno usmerijo
v Pomursko regijo tako, da se s pomočjo meril za izbor okvirno
deset odstotkov nepovratnih sredstev PRP za izvajanje ukrepov
1. in 3. osi PRP razpiše za vlagatelje iz Pomurske regije.
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(3) Za izvedbo vlaganj iz prvega odstavka tega člena
je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre‑
hrano.
(4) Vlada z uredbo določi način izvajanja ukrepov iz tega
člena.
11. člen
(vlaganja v infrastrukturo za oskrbo
Pomurske regije s pitno vodo)
Vlaganja v infrastrukturo za oskrbo Pomurske regije s
pitno vodo se izvedejo iz nacionalnih in kohezijskih sredstev dr‑
žavnega proračuna v okvirni višini 98 milijonov eurov. Vrednost
in letna dinamika financiranja projekta se določi s sprejetim
projektom po postopku njegove potrditve s strani organa upra‑
vljanja v skladu s pravili državnih pomoči in kohezijske politike
Evropske unije. Za izvedbo projekta v času trajanja zakona
je odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor kot posredniško
telo na področju kohezijske politike. Sredstva se zagotovijo na
njegovih proračunskih postavkah.
12. člen
(način izvajanja zakona)
(1) V skladu s tem zakonom se vzpostavi projektna pi‑
sarna vlade v Pomurski regiji (v nadaljnjem besedilu: pisarna)
kot začasna oblika delovanja službe. Pisarna deluje tri leta po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Ministrica ali minister, pristojen za regionalni razvoj,
izda navodilo, s katerim podrobneje določi način delovanja
pisarne. Sredstva za delovanje pisarne se zagotavljajo iz pro‑
grama.
(3) Pisarna usklajuje, svetuje in pomaga pri izvedbi ukre‑
pov iz 3. člena tega zakona, zlasti pa:
– usklajuje dejavnosti ministrstev v Pomurski regiji za
učinkovito porabo možnih razpoložljivih razvojnih sredstev,
– usklajuje pripravo in izvajanje ključnih regijskih projektov
v okviru regionalnega gospodarskega središča v Pomurski
regiji,
– organizira in izvaja strokovno in tehnično pomoč pri
pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji,
– pomaga regionalni razvojni agenciji Pomurske razvojne
regije pri izvajanju njenih nalog in pri usklajevanju regijskih
projektov v Pomurski regiji,
– spodbuja javno zasebna partnerstva in vzpostavljanje
stikov z možnimi vlagatelji zunaj in znotraj regije,
– deluje na področju privabljanja tujih investicij,
– vsebinsko usmerja program in izvaja del programa.
13. člen
(poročanje o izvajanju zakona)
(1) Letna poročila o izvajanju zakona v letih 2010 do 2015
sprejme vlada na predlog službe in o tem poroča Državnemu
zboru Republike Slovenije.
(2) Poročila morajo obsegati vse podatke o tem, za
katere namene, komu, koliko in na kateri podlagi so bila
dodeljena sredstva za vsak predviden ukrep iz tega zako‑
na. Končno poročilo mora vsebovati natančne in konkretne
podatke o doseženih ciljih in rezultatih vseh predvidenih
ukrepov tega zakona.
14. člen
(prehodna določba)
(1) Vlada izda uredbi iz 7. člena in iz četrtega odstavka
10. člena tega zakona v dveh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
(2) Ministrica ali minister, pristojen za regionalni razvoj,
izda navodilo iz drugega odstavka 12. člena tega zakona v
enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
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15. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2010.
Št. 002-01/09-12/72
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EPA 647-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

3840.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o državnem tožilstvu (ZDT-G)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu
(ZDT-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o državnem tožilstvu (ZDT‑G), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 22. oktobra 2009.
Št. 003‑02‑8/2009‑8
Ljubljana, dne 30. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU
(ZDT-G)
1. člen
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo) se 27.b člen spremeni tako, da
se glasi:
»27.b člen
Državni tožilci opravljajo državnotožilsko službo v poslov‑
nem času državnega tožilstva, določenem v Državnotožilskem
redu, v pripravljenosti in dežurstvu.
Državni tožilec ima pravico do dnevnega počitka v trajanju
nepretrgoma najmanj 12 ur in do tedenskega počitka v trajanju
nepretrgoma 24 ur. V izjemnih primerih lahko državni tožilec pi‑
sno soglaša, da bo opravljanje državnotožilske službe preseglo
omejitve iz prejšnjega stavka.
S pripravljenostjo in dežurstvom se izven poslovnega
časa državnega tožilstva zagotavlja opravljanje nujnih pro‑
cesnih dejanj, določenih v zakonu, in usmerjanje policije v
predkazenskem postopku.
Pripravljenost pomeni dosegljivost državnega tožilca po
telefonu ali s pomočjo drugih sredstev za potrebe zagotavljanja
opravljanja nujnih procesnih dejanj oziroma usmerjanja policije
v predkazenskem postopku in potrebe prihoda na delovno
mesto ali na kraj, kjer je treba opraviti nujno procesno dejanje.
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Najdaljši sprejemljivi čas prihoda na delovno mesto ali na
drug kraj, kjer se izvaja nujno procesno dejanje, se določi z
Državnotožilskim redom. Ure pripravljenosti se ne štejejo v
delovni čas.
V času dežurstva državni tožilec opravlja nujna procesna
dejanja oziroma usmerja policijo v predkazenskem postopku na
delovnem mestu ali na kraju, kjer je treba opraviti nujno proce‑
sno dejanje. Ure dežurstva se štejejo v delovni čas.
Vodja državnega tožilstva lahko odredi zagotavljanje
opravljanja nujnih procesnih dejanj oziroma usmerjanja po‑
licije v predkazenskem postopku izključno z dežurstvom, če
zaradi pogostosti nujnih procesnih dejanj ni mogoče zagotoviti
njihove učinkovite izvedbe s pripravljenostjo. Dežurstvo mora
predhodno odobriti generalni državni tožilec na podlagi pisnega
predloga vodje državnega tožilstva. Ko državni tožilec v času
dežurstva ne opravlja nujnih procesnih dejanj, mora biti dose‑
gljiv na delovnem mestu.
Državno tožilstvo vodi posebno evidenco o opravljanju
pripravljenosti in dežurstva ter evidenco delovnega časa
državnih tožilcev, ki so dali soglasje po drugem odstavku
tega člena. Evidenci mora na podlagi zahteve predložiti
generalnemu državnemu tožilcu ali ministrstvu, pristojnemu
za pravosodje.«.
2. člen
27.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»27.c člen
Za ure pripravljenosti pripada državnemu tožilcu dodatek
za pripravljenost v višini, kot jo določa zakon, ki ureja sistem
plač v javnem sektorju. Če državni tožilec med pripravljenostjo
prevzame opravljanje nujnih procesnih dejanj oziroma usmer‑
janje policije v predkazenskem postopku, se ta čas evidentira
in vrednoti kot ure med dežurstvom, državnemu tožilcu pa za
ta čas ne pripada dodatek za pripravljenost.
Za ure dežurstva, ki presegajo polni delovni čas, pripada
državnemu tožilcu dodatek za delo prek polnega delovnega
časa v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sek‑
torju.«.
3. člen
60. člen se črta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
V obdobju od uveljavitve tega zakona do 1. decembra
2010 lahko pomočnik državnega tožilca oziroma državni tožilec
napredujeta v okviru razponov, določenih v zakonu, ki ureja
sistem plač v javnem sektorju, za to obdobje.
5. člen
Pri določanju osnovnih plač pomočnikov državnih tožilcev
in državnih tožilcev se uporablja Zakon o začasnem znižanju
plač funkcionarjev (Uradni list RS, št. 20/09).
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 700-07/09-2/21
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EPA 468-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
3841.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zadrugah (ZZad-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zadrugah
(ZZad-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zadrugah (ZZad‑C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 22. oktobra 2009.
Št. 003‑02‑8/2009‑14
Ljubljana, dne 30. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZADRUGAH
(ZZad-C)
1. člen
V Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno
prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena za besedo
»koristi« doda besedilo »in razvijati gospodarske ali družbene
dejavnosti«.
Na koncu prvega odstavka se doda stavek: »Zadruga
lahko vodi svoje dejavnosti tudi preko odvisne družbe.«.
2. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Zadružna pravila lahko določajo, da članstvo lahko pri‑
dobijo tudi osebe, ki ne nameravajo uporabljati ali zagotavljati
blaga in storitev zadruge (člani vlagatelji).
Za pridobitev članstva iz prejšnjega odstavka je potreben
sklep občnega zbora ali drugega organa, na katerega so za‑
družna pravila prenesla pooblastilo za odločitev.«.
3. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta‑
vek, ki se glasi:
»Zadružna pravila lahko določijo, da članstvo preneha
tudi v primeru, ko član v skladu s tem zakonom prenese vse
deleže na drugo osebo.«.
4. člen
V 14. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od‑
stavek, ki se glasi:
»Zadruga, s katere vrednostnimi papirji se trguje na or‑
ganiziranem trgu, mora imeti nadzorni odbor in revizijsko ko‑
misijo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V 22. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od‑
stavek, ki se glasi:
»Zadružna pravila lahko določijo postopke za glasovanje
po pošti ali elektronski poti.«.
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6. člen
V tretjem odstavku 23. člena se pika na koncu 7. točke na‑
domesti z vejico in dodata se novi 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8. ureditvi možnosti za sprejem članov vlagateljev,
9. uvedbi ali povečanju najnižjega zneska osnovnega
kapitala iz 39.a člena tega zakona.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Če zadružna pravila v skladu z 8.a členom tega zakona
določajo, da so lahko v članstvo sprejeti tudi člani vlagatelji,
le‑ti ne morejo imeti na občnem zboru več kakor 25% od števila
glasov navzočih in zastopanih članov. Zadružna pravila lahko
določajo največji delež glasov članov vlagateljev na občnem
zboru v nižjem odstotku, lahko pa določajo tudi, da člani vlaga‑
telji nimajo glasovalne pravice.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
7. člen
V 29. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti od‑
stavek, ki se glasi:
»Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni odbor.
Zadružna pravila lahko določijo, da se smejo posamezne vrste
poslov opravljati le s soglasjem nadzornega odbora. Če nad‑
zorni odbor zavrne soglasje, lahko upravni odbor ali predsednik
zadruge, če zadruga nima upravnega odbora, zahteva, da o
soglasju odloči občni zbor.«.
8. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
Revizijsko komisijo v zadrugi imenuje nadzorni odbor.
Vsaj en član komisije mora biti neodvisen strokovnjak z
računovodskega ali finančnega področja. Ostali člani revizijske
komisije so lahko le člani nadzornega odbora.
Glede nalog in drugih vprašanj revizijske komisije v za‑
drugi, ki niso urejena s tem zakonom, se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o nalogah revi‑
zijske komisije.«.
9. člen
Za 33. členom se dodata nova 33.a in 33.b člen, ki se
glasita:
»33.a člen
V nadzornem in upravnem odboru sme biti največ ena
četrtina odbornikov, ki so izvoljeni izmed članov vlagateljev.
33.b člen
Predsednik zadruge, član upravnega ali nadzornega od‑
bora ter direktor zadruge ne sme biti oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost,
pravni promet, okolje, prostor in naravne dobrine ter premože‑
nje, in sicer pet let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej
kakor dve leti po prestani kazni zapora;
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora zadruge ali
druge pravne osebe, nad katero je bil začet stečajni postopek,
pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu
z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje, o odškodnin‑
ski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
Osebe iz prejšnjega odstavka, ki se vpišejo v register,
morajo k prijavi za vpis priložiti pisno izjavo, da ni okoliščin, ki
bi po tem zakonu nasprotovale njihovemu imenovanju.«.
10. člen
Za 39. členom se dodata nova 39.a in 39.b člen, ki se
glasita:
»39.a člen
Ne glede na določbe tega zakona o premoženju zadruge
lahko zadružna pravila, ki dopuščajo prenos deležev, določijo
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najnižji znesek, pod katerega se kapital zadruge, ki ga sesta‑
vljajo članski deleži (osnovni kapital), ne sme zmanjšati zaradi
izplačila članom ali njihovim pravnim naslednikom po preneha‑
nju članstva ali odpovedi enega ali več prostovoljnih deležev.
Če zadružna pravila določijo najnižji znesek osnovnega
kapitala, morajo določiti tudi, da se izplačilo deležev članom
ali njihovim pravnim naslednikom po prenehanju članstva ali
odpovedi enega ali več prostovoljnih deležev ne opravi toliko
časa, dokler bi bil zaradi izplačila osnovni kapital zmanjšan pod
najnižji znesek, določen z zadružnimi pravili.
Če zadružna pravila določijo najnižji znesek osnovnega
kapitala najmanj v višini 30.000 eurov in obvezne rezerve za‑
druge niso nižje od najnižjega zneska osnovnega kapitala, se
za zadrugo ne uporablja obveznost iz 43. člena tega zakona,
razen če zadružna pravila določajo drugače.
39.b člen
Zadružna pravila lahko določijo, da lahko član zadruge
s pisnim sporazumom prenese na drugo osebo enega ali
več članskih deležev ali zmanjša število članskih deležev, ne
da bi uveljavil proti zadrugi pravico do plačila teh deležev, če
prenesene deleže pridobi oseba, ki je že članica zadruge ali
je sprejeta v članstvo zadruge, preneseni deleži pa skupaj z
deleži, ki jih pridobitelj morebiti že ima, ne presegajo največje
pridobiteljeve dopustne udeležbe v kapitalu zadruge.
Prenos deležev iz prejšnjega odstavka nima pravnega
učinka, če mora član na podlagi zadružnih pravil ali pogodbe
imeti več deležev zadruge ali je bila udeležba z več deleži
pogoj za storitve zadruge temu članu, prenos deležev pa je v
nasprotju s takšno obveznostjo člana.
Za pridobitev deležev na podlagi prenosa iz prejšnje‑
ga odstavka mora pridobitelj podpisati izjavo, katere vsebina
ustreza pristopni izjavi iz prvega in drugega odstavka 8. člena
tega zakona. Izjava je lahko sestavni del pisnega sporazuma iz
prvega odstavka tega člena. Glede sprejema izjave se upora‑
bljajo določbe tretjega odstavka 8. člena tega zakona.
Če je v roku za izplačilo deleža iz drugega odstavka
39. člena v članstvo zadruge sprejet dedič umrlega člana ozi‑
roma univerzalni pravni naslednik člana, ki je bil pravna oseba
in je prenehal kot pravna oseba, lahko na zahtevo, ki jo kot
član zadruge poda dedič umrlega člana ali univerzalni pravni
naslednik nekdanjega člana, upravni odbor zadruge oziroma
predsednik zadruge, če zadruga nima upravnega odbora, po‑
daljša rok za vplačilo deleža do zapadlosti terjatve za izplačilo
deleža, vendar ne več kot za znesek, ki pripada temu dediču
oziroma univerzalnemu pravnemu nasledniku na podlagi dele‑
ža njegovega pravnega prednika.«.
11. člen
Za 48. členom se doda nov a 48.a člen, ki se glasi:
»a 48.a člen
Če zadruga, ki ima premoženje iz četrtega odstavka
74. člena tega zakona, ob prenehanju ni članica zadružne
zveze, se to premoženje prenese na:
– zadružno zvezo, od katere je zadruga pridobila to pre‑
moženje;
– če zadružne zveze iz prejšnje alinee ni ali če jih je
več, na zadružno zvezo, v katero je bila zadruga nazadnje
včlanjena;
– v drugih primerih na zadružno zvezo, ki združuje zadru‑
ge z enako ali podobno dejavnostjo.
Zadružna zveza, na katero se prenese premoženje po
tretjem odstavku 48.o člena, 48.p členu, šestem odstavku 48.r
člena, 56.h in 56.p členu ter 74. členu tega zakona, mora imeti
sedež na območju Republike Slovenije.«.
12. člen
Prvi odstavek 48.e člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za revizijo delitvenega načrta, pogodbe o delitvi in pre‑
vzemu ali pogodbe o združitvi zadrug se smiselno uporabljajo
določbe predpisov, ki urejajo revidiranje družb.«.
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Črta se drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
13. člen
V prvem odstavku 48.o člena se v drugi alinei vejica na‑
domesti s piko, tretja alinea pa se črta.
14. člen
V prvem odstavku 48.r člena se v drugi alinei vejica na‑
domesti s piko, tretja alinea pa se črta.
15. člen
V prvem odstavku 48.s člena se v drugi alinei vejica na‑
domesti s piko, tretja alinea pa se črta.
16. člen
VIII. poglavje »ZADRUŽNA REVIZIJA« in 50., 50.a, 50.b,
50.c, 51., 52., 53. in 54. člen se črtajo.
17. člen
Za 56. členom se dodajo novo IX.A poglavje in novi 56.a,
56.b, 56.c, 56.č, 56.d, 56.e, 56.f, 56.g, 56.h, 56.i, 56.j, 56.k, 56.l,
56.m, 56.n, 56.o, 56.p, 56.r, 56.s, 56.š, 56.t, 56.u, 56.v, 56.z,
56.ž, 56.aa, 56.ab, 56.ac, 56.ač, 56.ad, 56.ae, 56.af, 56.ag in
56.ah člen, ki se glasijo:
»IX.A EVROPSKA ZADRUGA (SCE)
1. Splošne določbe
56.a člen
S tem zakonom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge
(SCE) (UL L št. 207 z dne 18. 8. 2003, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1435/2003/ES) podrobneje urejajo nekatera
vprašanja, ki se nanašajo na ustanavljanje, upravljanje, prenos
sedeža in prenehanje evropske zadruge (SCE) s sedežem v
Republiki Sloveniji.
Izrazi, uporabljeni v tem poglavju, imajo naslednji po‑
men:
1. SCE je evropska zadruga, ustanovljena v skladu z
Uredbo 1435/2003/ES;
2. država članica je država članica Evropske skupnosti
ali država pogodbenica Evropskega gospodarskega pro‑
stora;
3. poslovodstvo je poslovodni organ SCE v dvotir‑
nem sistemu in upravni organ SCE v enotirnem sistemu ter
upravni odbor oziroma, če zadruga nima upravnega odbora,
predsednik zadruge v skladu z določbami ostalih poglavij
tega zakona;
4. občni zbor je skupščina zadruge oziroma skupščina
SCE, kakor je opredeljena v Uredbi 1435/2003/ES;
5. pravila SCE so statut SCE, kakor je opredeljen v Uredbi
1435/2003/ES;
6. izvršni direktor je glavni direktor, kakor je opredeljen v
Uredbi 1435/2003/ES;
7. načrt preoblikovanja je predlog preoblikovanja, kakor je
opredeljen v Uredbi 1435/2003/ES.
Za SCE se smiselno uporabljajo določbe ostalih poglavij
tega zakona, če Uredba 1435/2003/ES ali določbe tega poglav‑
ja posameznih vprašanj ne urejajo drugače.
56.b člen
Za nadzor nad postopkom ustanovitve SCE se smiselno
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo ustanovitveno poroči‑
lo, ustanovitveno revizijo, obseg ustanovitvene revizije, obve‑
znost ustanoviteljev, da zagotovijo ustanovitvenim revizorjem
potrebna pojasnila in dokazila, ter plačilo in povračilo stroškov
ustanovitvenih revizorjev delniških družb.
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56.c člen
SCE se vpiše v register. Za prijavo SCE v register se
smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo vpis delniške
družbe v register.
K predlogu za vpis SCE v register je treba priložiti:
– sporazum o sodelovanju delavcev pri upravljanju SCE
na način in pod pogoji, določenimi v predpisu, ki ureja sodelo‑
vanje delavcev pri upravljanju v SCE,
– sklep o prekinitvi pogajanj za sklenitev sporazuma iz
prejšnje alinee, sprejet v skladu s predpisom, ki ureja sodelo‑
vanje delavcev pri upravljanju v SCE, ali
– izjavo vseh članov poslovodstva, da sporazum iz prve
alinee tega odstavka ni bil sklenjen v ustreznem roku.
56.č člen
O podatkih in sporočilih, ki se v skladu s 13. členom Ured‑
be 1435/2003/ES objavljajo v Uradnem listu Evropske unije,
mora pristojni izdajatelj Uradnega lista Republike Slovenije
v mesecu dni po objavi v Uradnem listu Republike Sloveni‑
je obvestiti organ, ki je pristojen za objave v Uradnem listu
Evropske unije.
56.d člen
Pravila SCE določijo sedež SCE v skladu s predpisi, ki
urejajo delniške družbe.
Če poslovodstvo SCE, ki ima sedež v Republiki Sloveniji,
prenese delovanje v drugo državo članico, registrski organ
pozove SCE, da v primernem roku ponovno vzpostavi delo‑
vanje poslovodstva v Republiki Sloveniji ali prenese sedež v
skladu s 7. členom Uredbe 1435/2003/ES. Če SCE v roku, ki
ga je postavilo sodišče, ne vzpostavi delovanja poslovodstva v
Republiki Sloveniji ali ne prenese sedeža v skladu s 7. členom
Uredbe 1435/2003/ES, izda registrski organ sklep o prenehanju
SCE. Proti sklepu o prenehanju SCE je dopustna pritožba, ki
zadrži izvršitev sklepa.
2. Prenos sedeža SCE
56.e člen
Nadzorni odbor mora na podlagi poročila poslovodstva
o prenosu sedeža SCE pregledati nameravani prenos sede‑
ža in o tem pripraviti pisno poročilo. V poročilu o pregledu
prenosa sedeža SCE nadzornemu odboru ni treba razkriti
informacij iz razlogov iz drugega odstavka 60. člena Uredbe
1435/2003/ES.
Nameravani prenos sedeža SCE mora pregledati tudi
revizor in pripraviti pisno poročilo za občni zbor. V poročilu
mora revizor oceniti zlasti združljivost nameravanega prenosa
sedeža SCE s koristmi članov in upnikov SCE.
56.f člen
Poslovodstvo mora vsaj dva meseca pred dnem zase‑
danja občnega zbora, ki bo odločal o prenosu sedeža SCE v
drugo državo članico, registrskemu organu predložiti predlog
prenosa sedeža SCE, ki ga je pregledal nadzorni odbor SCE.
Obvestilo o predložitvi načrta prenosa sedeža SCE registrske‑
mu organu mora SCE objaviti. V objavi je treba člane opozoriti
na pravice iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter na
pravice iz petega odstavka 7. člena Uredbe 1435/2003/ES,
upnike pa na pravice iz drugega in tretjega odstavka tega člena
ter 56.g člena tega zakona.
Vsaj mesec dni pred dnem zasedanja občnega zbora, ki
bo odločal o prenosu sedeža SCE, je treba članom in upnikom
na sedežu SCE poleg listin, določenih v četrtem odstavku
7. člena Uredbe 1435/2003/ES, omogočiti tudi pregled nasle‑
dnjih listin:
1. poročila nadzornega odbora o pregledu nameravanega
prenosa sedeža SCE,
2. revidiranega letnega poročila za zadnje poslovno leto,
3. poročila revizorja o pregledu nameravanega prenosa
sedeža SCE.
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Vsakemu članu in upniku je treba na njegovo zahtevo
najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis listin
iz prejšnjega odstavka.
Na zasedanju občnega zbora je treba predložiti listine iz
drugega odstavka tega člena. Na začetku obravnave na obč‑
nem zboru mora poslovodstvo ustno razložiti vsebino načrta
prenosa sedeža SCE. Pred odločanjem o soglasju za prenos
sedeža SCE mora poslovodstvo obvestiti člane o vseh po‑
membnih spremembah premoženja SCE v obdobju od sestave
načrta prenosa sedeža SCE do zasedanja občnega zbora.
56.g člen
Upniki SCE imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje
nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje
pisno zahtevajo v enem mesecu po sprejetju sklepa o soglasju
za prenos sedeža SCE. Upniki lahko to pravico uveljavljajo
samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi prenosa sedeža SCE
ogrožena izpolnitev njihovih terjatev.
56.h člen
SCE, ki ima premoženje, ki se v skladu s 74. členom tega
zakona ne sme razdeliti med člane niti ob prenehanju SCE,
lahko prenese sedež v drugo državo članico samo, če premo‑
ženje, ki se ob prenehanju SCE ne sme razdeliti med člane,
pred vložitvijo predloga za vpis namere prenosa sedeža SCE
prenese na zadružno zvezo.
Sklep o prenosu sedeža SCE v drugo državo članico ne
začne veljati, če ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, nasprotuje
prenosu na podlagi javnega interesa v dvomesečnem roku po
objavi predloga iz prejšnjega odstavka.
56.i člen
Poslovodstvo SCE predlaga vpis namere prenosa sedeža
SCE v register.
K predlogu za vpis namere prenosa sedeža SCE je treba
priložiti:
1. izjavo poslovodstva SCE:
– da proti sklepu občnega zbora o soglasju za prenos
sedeža SCE v roku za izpodbijanje tega sklepa ni bila vložena
tožba za izpodbijanje tega sklepa ali za ugotovitev njegove
ničnosti,
– da je bil tožbeni zahtevek za izpodbijanje sklepa obč‑
nega zbora o soglasju za prenos sedeža SCE ali za ugotovitev
njegove ničnosti pravnomočno zavrnjen ali tožba zavržena ali
umaknjena ali
– da so se vsi člani z izjavo v obliki notarskega zapisa
odpovedali pravici do izpodbijanja sklepa občnega zbora o
soglasju za prenos sedeža SCE ali uveljavljanju njegove nič‑
nosti;
2. načrt prenosa sedeža SCE;
3. zapisnik zasedanja občnega zbora, ki je odločal o so‑
glasju za prenos sedeža SCE;
4. poročilo poslovodstva o prenosu sedeža SCE;
5. revidirano letno poročilo za zadnje poslovno leto;
6. dokaz, da je bil nameravani prenos sedeža SCE obja‑
vljen v skladu s prvim odstavkom 56. f člena tega zakona;
7. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic
članov in upnikov;
8. izjavo poslovodstva, da SCE v svojem premoženju
nima sredstev, ki se ne smejo deliti med člane niti ob prene‑
hanju SCE;
9. poročilo revizorja o pregledu prenosa sedeža SCE.
Registrski organ mora preizkusiti, ali so bila v zvezi s
prenosom sedeža SCE pravilno opravljena vsa predpisana
pravna opravila in ali so izpolnjene predpostavke za uveljavi‑
tev pravice upnikov zahtevati zavarovanje. Če registrski organ
ugotovi, da so opravljena vsa predpisana pravna opravila in da
so izpolnjene vse predpostavke prenosa sedeža, vpiše namero
prenosa sedeža in izda potrdilo iz osmega odstavka 7. člena
Uredbe 1435/2003/ES.
Ob vpisu nameravanega prenosa sedeža SCE se vpišeta
novi sedež SCE in register, pri katerem bo SCE vpisana. Vpis
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se opremi z zaznamkom, da je bilo izdano potrdilo iz osmega
odstavka 7. člena Uredbe 1435/2003/ES.
Registrski organ mora po prejemu obvestila o vpisu pre‑
nosa sedeža SCE v register v drugi državi članici po uradni
dolžnosti izbrisati SCE iz registra.
Če poslovodstvo SCE ne predloži izjave iz 1. točke prve‑
ga odstavka tega člena, ker je bila proti sklepu občnega zbora
o soglasju za prenos sedeža SCE vložena tožba za izpodbija‑
nje tega sklepa ali ugotovitev njegove ničnosti in o tožbenem
zahtevku še ni bilo pravnomočno odločeno, registrski organ
prekine postopek odločanja o vpisu namere prenosa sedeža
SCE do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku.
Ne glede na prejšnji odstavek registrski organ ne prekine
postopka ali razveljavi sklep o prekinitvi postopka in opravi vpis
namere o prenosu sedeža še pred pravnomočno odločitvijo o
tožbenem zahtevku, če znatno prevladuje interes za hitro odlo‑
čitev o vpisu in če so izpolnjeni drugi pogoji za vpis.
Pri presoji, ali prevladuje interes za hitro odločitev, regi‑
strski organ upošteva pomen pravice, katere kršitev se s tožbo
zatrjuje, verjetnost, da bi tožnik s tožbo uspel, in škodo, ki lahko
SCE nastane zaradi poznejšega vpisa.
56.j člen
Poslovodstvo, ki želi prenesti sedež SCE iz druge države
članice v Republiko Slovenijo, predlaga prenos sedeža SCE za
vpis v register v Republiki Sloveniji.
K predlogu za vpis prenosa sedeža SCE je treba poleg
podatkov in dokumentov, ki se zahtevajo za vpis SCE, priložiti
tudi:
1. načrt prenosa sedeža SCE;
2. zapisnik zasedanja občnega zbora, ki je odločal o so‑
glasju za prenos sedeža SCE;
3. poročilo poslovodstva o prenosu sedeža SCE;
4. letno poročilo za zadnje poslovno leto;
5. potrdilo pristojnega organa države članice, v kateri je
SCE imela sedež do prenosa;
6. izpisek iz registra dosedanjega sedeža, ki ne sme biti
izdan pred izdajo potrdila iz prejšnje točke;
7. overjene podpise vseh članov poslovodstva in drugih
zastopnikov.
K predlogu za vpis prenosa sedeža SCE je treba priložiti
izjavo poslovodstva, da zoper SCE ni bil začet postopek za nje‑
no prenehanje ali kateri od postopkov, določenih v petnajstem
odstavku 7. člena Uredbe 1435/2003/ES.
Listine iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo
biti priložene v izvirniku ali overjenem prevodu.
Registrski organ mora po vpisu prenosa sedeža SCE v
register po uradni dolžnosti o tem vpisu obvestiti pristojni or‑
gan za vpis družb v državi članici, iz katere se prenaša sedež
SCE.
3. Ustanovitev SCE z združitvijo
56.k člen
Pogodbo o združitvi je treba predložiti registrskemu orga‑
nu in o tem objaviti obvestilo. V obvestilu je treba navesti podat‑
ke iz drugega odstavka 24. člena Uredbe 1435/2003/ES.
Za predložitev pogodbe in objavo obvestila se smisel‑
no uporabljajo določbe zakona, ki urejajo združitev delniških
družb.
V obvestilu je treba člane opozoriti na njihove pravice iz
četrtega odstavka tega člena in na pravico do izredne odpo‑
vedi, upnike pa na pravice iz četrtega odstavka tega člena in
na pravico, da pod pogoji iz 56. g člena tega zakona zahtevajo
zavarovanje za nezapadle, pogojne in negotove terjatve.
Vsakemu članu in upniku zadruge, katere premoženje,
pravice in obveznosti se z združitvijo prenašajo na SCE s
sedežem v drugi državi članici, je treba na njegovo zahtevo
najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis listin,
katerih pregled mora omogočiti zadruga vsakemu članu v skla‑
du z določbami tega zakona o združitvi zadrug.
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56.l člen
Pogodbo o združitvi mora za vsako zadrugo, udeleženo
pri združitvi, pregledati en ali več revizorjev.
56.m člen
Za varstvo upnikov zadruge, ki z združitvijo prenaša svoje
premoženje, pravice in obveznosti na SCE s sedežem v drugi
državi članici, se smiselno uporabljajo določbe 56.g člena tega
zakona.
56.n člen
Član zadruge, ki je udeležena pri združitvi zaradi usta‑
novitve SCE, lahko pod pogoji, ki veljajo za združitev zadrug
s sedežem na območju Republike Slovenije, odpove članstvo,
tako da sklep o soglasju k združitvi zanj ne velja.
56.o člen
Sklepa občnega zbora, ki je odločil o soglasju za združi‑
tev, ni mogoče izpodbijati iz naslednjih razlogov:
1. ker zagotovitev deležev prevzemne zadruge po menjal‑
nem razmerju, določenem v pogodbi o združitvi, ali morebitnih
denarnih doplačil ni primerno nadomestilo za deleže prevzete
zadruge;
2. ker člani niso bili opozorjeni ali niso bili pravilno opozor‑
jeni na pravico do izstopa pod pogoji iz prejšnjega člena;
3. ker utemeljitev ali obrazložitev menjalnega razmerja ni
v skladu z zakonom;
4. če občni zbori vseh zadrug s sedežem v drugih državah
članicah, ki so udeležene pri združitvi, v katerih pravni red ne
ureja postopka za sodni preizkus menjalnega razmerja, pri
sprejemanju sklepa o soglasju za združitev izrecno soglašajo:
– da lahko člani zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji
predlagajo sodni preizkus menjalnega razmerja proti SCE s
sedežem v Republiki Sloveniji ali
– da lahko člani prevzete zadruge s sedežem v Republiki
Sloveniji predlagajo sodni preizkus menjalnega razmerja proti
SCE s sedežem v drugi državi članici na način in pod pogoji,
kakor izhajajo iz smiselne uporabe določb zakona, ki ureja go‑
spodarske družbe, o sodnem preizkusu menjalnega razmerja
ob združitvi gospodarskih družb.
V primeru iz druge alinee 4. točke prejšnjega odstavka
lahko predlog za sodni preizkus menjalnega razmerja vložijo
le tisti člani, ki so na občnem zboru, ki je odločal o soglasju
za združitev, na zapisnik napovedali vložitev predloga za
sodni preizkus menjalnega razmerja ali so vložitev tega
predloga zadrugi napovedali v mesecu dni po sprejetju skle‑
pa o soglasju za združitev. V potrdilu iz drugega odstavka
29. člena Uredbe 1435/2003/ES je treba navesti, ali so člani
napovedali vložitev predloga za sodni preizkus menjalnega
razmerja.
Člani posamezne prevzete zadruge s sedežem v drugi
državi članici lahko vložijo predlog za sodni preizkus menjal‑
nega razmerja:
1. če iz potrdila, ki ga je izdala ta zadruga, izhaja, da so
se člani veljavno odpovedali pravici izpodbijati sklep občnega
zbora o soglasju za združitev iz razlogov v zvezi z menjalnim
razmerjem, in
2. če vse prevzete zadruge s sedeži v drugih državah
članicah soglašajo z vložitvijo predloga za sodni preizkus me‑
njalnega razmerja.
56.p člen
Zadruga ali SCE, ki ima premoženje, ki se v skladu s
74. členom tega zakona ne sme razdeliti med člane niti ob
prenehanju SCE, je lahko udeležena pri ustanovitvi SCE s
sedežem v drugi državi članici samo, če premoženje, ki se ob
prenehanju te zadruge ali te SCE ne sme razdeliti med člane,
pred vložitvijo predloga za vpis namere o združitvi prenese na
zadružno zvezo.
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Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, lahko na podlagi jav‑
nega interesa nasprotuje sodelovanju zadruge, ustanovljene v
skladu s pravom Republike Slovenije, pri ustanavljanju SCE z
združitvijo.
56.r člen
Poslovodstvo zadruge, ki z združitvijo prenaša svoje pre‑
moženje, pravice in obveznosti na SCE s sedežem v drugi
državi članici, predlaga vpis namere združitve v register.
K predlogu za vpis namere združitve v SCE je treba
priložiti:
1. pogodbo o združitvi;
2. zapisnik zasedanja občnega zbora prevzete zadruge,
ki je odločal o soglasju za združitev;
3. dovoljenje pristojnega organa, če se za združitev to
zahteva;
4. poročilo poslovodstva prevzete zadruge o združitvi;
5. poročilo ali poročila o reviziji združitve;
6. zaključno poročilo prevzete zadruge;
7. dokaz, da je bila nameravana združitev objavljena v
skladu s prvim odstavkom 56. k člena tega zakona;
8. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic čla‑
nov in soglasje zadrug s sedežem v drugih državah članicah za
začetek postopka za sodni preizkus menjalnega razmerja;
9. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic
upnikov;
10. izjavo poslovodstva zadruge, ki je udeležena pri zdru‑
žitvi:
– da proti sklepu občnega zbora o soglasju za združitev v
roku za izpodbijanje tega sklepa ni bila vložena tožba za izpod‑
bijanje tega sklepa ali za ugotovitev njegove ničnosti ali
– da je bil tožbeni zahtevek za izpodbijanje sklepa obč‑
nega zbora o soglasju za združitev ali za ugotovitev njegove
ničnosti pravnomočno zavrnjen ali tožba zavržena ali uma‑
knjena ali
– da so se vsi člani z izjavo v obliki notarskega zapisa
odpovedali pravici do izpodbijanja sklepa občnega zbora o
soglasju za združitev ali uveljavljanju njegove ničnosti.
Če poslovodstvo ne predloži izjave iz 10. točke prejšnjega
odstavka, ker je bila proti sklepu občnega zbora o soglasju za
združitev pravočasno vložena tožba za izpodbijanje tega skle‑
pa ali za ugotovitev njegove ničnosti in o tožbenem zahtevku
še ni bilo pravnomočno odločeno, registrski organ prekine po‑
stopek odločanja o vpisu združitve do pravnomočne odločitve
o tožbenem zahtevku.
Ne glede na prejšnji odstavek registrski organ ne prekine
postopka ali razveljavi sklep o prekinitvi postopka in opravi vpis
združitve še pred pravnomočno odločitvijo o tožbenem zahtev‑
ku, če znatno prevladuje interes za hitro odločitev o vpisu in če
so izpolnjeni drugi pogoji za vpis.
Pri presoji, ali prevladuje interes za hitro odločitev, re‑
gistrski organ upošteva pomen pravice, katere kršitev se s
tožbo zatrjuje, verjetnost, da bi tožnik s tožbo uspel, in škodo,
ki lahko zadrugam, udeleženim pri združitvi, nastane zaradi
poznejšega vpisa.
Registrski organ mora preizkusiti, ali so bila v zvezi z
združitvijo v SCE pravilno opravljena vsa predpisana prav‑
na opravila in ali so izpolnjene predpostavke za uveljavitev
pravice upnikov zahtevati zavarovanje. Če registrski or‑
gan ugotovi, da so izpolnjene predpostavke za uveljavitev
pravice upnikov zahtevati zavarovanje in da so imetnikom
posebnih pravic zagotovljene enakovredne pravice, vpiše
združitev in izda potrdilo iz drugega odstavka 29. člena
Uredbe 1435/2003/ES.
Ob vpisu nameravane združitve v SCE se vpišeta name‑
ravani sedež SCE in register, pri katerem bo SCE vpisana. Vpis
se opremi z zaznamkom, da je bilo izdano potrdilo iz drugega
odstavka 29. člena Uredbe 1435/2003/ES.
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4. Preoblikovanje zadruge v SCE in SCE v zadrugo
56.s člen
Načrt preoblikovanja zadruge v SCE (v nadaljnjem bese‑
dilu tega oddelka: načrt preoblikovanja) mora vsebovati:
1. dosedanjo firmo, sedež in vložno številko zadruge, ki
se preoblikuje;
2. predlog pravil SCE;
3. predvideni časovni okvir preoblikovanja;
4. poročilo poslovodstva o preoblikovanju v skladu s tre‑
tjim odstavkom 35. člena Uredbe 1435/2003/ES.
56.š člen
Načrt preoblikovanja mora pregledati revizor.
Revizor mora o reviziji načrta preoblikovanja izdelati pi‑
sno poročilo. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe
1435/2003/ES mora revizor pregledati, ali ima zadruga sred‑
stva, katerih vrednost, zmanjšana za obveznosti zadruge, ki se
sme razdeliti med člane, dosega najmanj znesek osnovnega
kapitala SCE.
Za revizijo preoblikovanja se smiselno uporabljajo določ‑
be tega zakona, ki urejajo ustanovitveno revizijo SCE.
56.t člen
Poslovodstvo zadruge mora vsaj mesec dni pred dnem
zasedanja občnega zbora, ki bo odločal o preoblikovanju, re‑
gistrskemu organu predložiti načrt preoblikovanja, ki ga je prej
pregledal nadzorni odbor zadruge. Obvestilo o predložitvi na‑
črta preoblikovanja registrskemu organu mora zadruga objaviti.
V objavi je treba člane opozoriti na njihove pravice iz drugega
in tretjega odstavka tega člena.
Vsaj mesec dni pred dnem zasedanja občnega zbora, ki
bo odločal o preoblikovanju, je treba članom na sedežu zadru‑
ge omogočiti pregled naslednjih listin:
1. načrta preoblikovanja,
2. poročila poslovodstva o preoblikovanju,
3. poročila o reviziji preoblikovanja,
4. letnega poročila za zadnje poslovno leto.
Vsakemu članu je treba na njegovo zahtevo najpozneje
naslednji delovni dan brezplačno dati prepis listin iz prejšnjega
odstavka.
Na zasedanju občnega zbora je treba predložiti listine iz
drugega odstavka tega člena. Na začetku obravnave na obč‑
nem zboru mora poslovodstvo zadruge ustno razložiti vsebino
načrta preoblikovanja. Pred odločanjem o soglasju za preobli‑
kovanje mora poslovodstvo obvestiti člane o vseh pomembnih
spremembah premoženja zadruge v obdobju od sestave načrta
preoblikovanja do zasedanja občnega zbora.
56.u člen
Poslovodstvo ali zakoniti zastopnik zadruge predlaga vpis
preoblikovanja v register.
K predlogu za vpis preoblikovanja v register je treba
priložiti:
1. načrt preoblikovanja;
2. zapisnik zasedanja občnega zbora, ki je odločal o so‑
glasju za preoblikovanje;
3. poročilo poslovodstva o preoblikovanju;
4. poročilo o reviziji preoblikovanja;
5. letno poročilo za zadnje poslovno leto;
6. dokaz, da je bilo nameravano preoblikovanje objavljeno
v skladu s prvim odstavkom 56.t člena tega zakona; dokaz ni
potreben, če so se zasedanja občnega zbora, ki je odločal o so‑
glasju za preoblikovanje, udeležili vsi člani ali so bili zastopani
in niso ugovarjali sklepu o soglasju za preoblikovanje;
7. dovoljenje pristojnega organa, če se za preoblikovanje
zahteva.
56.v člen
Za preoblikovanje SCE v zadrugo se smiselno upora‑
bljajo določbe tega zakona, ki urejajo preoblikovanje zadruge
v SCE.
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5. Upravljanje SCE
5.1. Dvotirni sistem

56.z člen
Poslovodni organ SCE je sestavljen iz najmanj treh članov
(upravni odbor), razen v SCE, ki ima manj kakor 10 članov, kjer
je lahko poslovodni organ enoosebni (predsednik).
Nadzorni organ SCE ima najmanj tri člane.
Člane poslovodnega organa SCE izvoli občni zbor, ki jih
lahko tudi odpokliče.
SCE ima lahko enega ali več izvršnih direktorjev, ki jih
imenuje in razrešuje poslovodni organ.
Določba tretjega odstavka 14. člena tega zakona se upo‑
rablja tudi za SCE z dvotirnim sistemom.
5.2. Enotirni sistem
56.ž člen
SCE ima upravni organ, ki šteje najmanj tri člane (upravni
organ).
Upravni organ vodi SCE, določa temelje njene dejavnosti
in nadzoruje njeno opravljanje.
Upravni organ mora sklicati občni zbor vedno, kadar to
zahtevajo koristi SCE.
Določbe predpisov, ki določajo pravice in obveznosti
upravnega odbora oziroma nadzornega odbora zadruge, se
uporabljajo tudi za upravni organ SCE, če določbe tega poglav‑
ja ne urejajo pravic in obveznosti upravnega organa in izvršnih
direktorjev drugače.
56.aa člen
Občni zbor lahko člana upravnega organa predčasno
odpokliče pred iztekom mandata.
56.ab člen
Upravni organ mora oblikovati revizijsko komisijo v SCE:
– s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem
trgu ali
– v kateri delavci v skladu z zakonom uveljavljajo svojo
pravico do sodelovanja v organih SCE.
Za revizijsko komisijo se smiselno uporabljajo določbe
29. a člena tega zakona, pri čemer so člani revizijske komisije
lahko le tisti člani upravnega organa, ki niso izvršni direktorji.
56.ac člen
Upravni organ zastopa in predstavlja SCE.
Člani upravnega organa zastopajo SCE skupno, če pra‑
vila SCE ne določajo drugače.
Pri skupnem zastopstvu učinkuje izjava volje, dana kate‑
remu koli članu upravnega organa, proti SCE kot celoti.
Pravila SCE lahko določijo, da so za zastopanje poobla‑
ščeni člani upravnega organa posamično ali skupaj najmanj
dva člana upravnega organa ali član upravnega organa skupaj
s prokuristom.
56.ač člen
Upravni organ mora sestaviti letno poročilo.
Upravni organ preveri sestavljeno letno poročilo in pre‑
dlog za uporabo bilančnega dobička.
Upravni organ o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka sesta‑
vi pisno poročilo za občni zbor. Če je k letnemu poročilu prilože‑
no tudi revizorjevo poročilo, mora upravni organ v svojem po‑
ročilu zavzeti stališče do njega. V poročilu mora navesti, kako
in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje SCE med poslovnim
letom. Na koncu poročila mora upravni organ navesti, ali ima
po končni preveritvi še kakšne pripombe o letnem poročilu in
ali letno poročilo potrjuje.
56.ad člen
Upravni organ lahko imenuje enega ali več izvršnih di‑
rektorjev. Za izvršnega direktorja je lahko imenovan tudi član
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upravnega organa, dokler večine članov upravnega organa
ne sestavljajo izvršni direktorji. Predsednik upravnega organa
SCE, ki po merilih za razvrščanje družb po velikosti ne spada
med srednje ali velike SCE, ne more biti hkrati izvršni direk‑
tor.
Upravni organ mora vsako imenovanje in obseg upravi‑
čenja za zastopanje izvršnega direktorja ter spremembo teh
podatkov prijaviti za vpis v register.
Če je za izvršnega direktorja imenovana oseba, ki ni član
upravnega organa, se glede pogojev za imenovanje smiselno
uporabljajo določbe 33. b člena tega zakona.
Upravni organ lahko na izvršne direktorje prenese nasle‑
dnje naloge:
– vodenje tekočih poslov;
– prijave vpisov in predložitve listin registru;
– skrb za vodenje poslovnih knjig in
– sestava letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga
je treba revidirati, revizorjevo poročilo in predlog za uporabo
bilančnega dobička za občni zbor, ter ga nemudoma predložijo
upravnemu organu.
Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati
navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo občni zbor, upravni
organ, pravila SCE in morebitni poslovnik o delu izvršnih di‑
rektorjev.
Če je imenovanih več izvršnih direktorjev, vodijo posle
skupno, če pravila SCE ali poslovnik upravnega organa ne
določajo drugače.
Če je imenovanih več izvršnih direktorjev, lahko sprejmejo
o svojem delu poslovnik, razen če pravila SCE določajo, da tak
poslovnik sprejme upravni organ ali ga je že sprejel.
Upravni organ lahko kadar koli odpokliče izvršnega direk‑
torja. Za zahtevke izvršnih direktorjev iz pogodbe o opravljanju
funkcije se uporabljajo pravila, s katerimi so urejena obligacij‑
ska razmerja.
Izvršni direktorji se podpisujejo tako, da firmi SCE dodajo
svoj podpis s pripombo »izvršni direktor«.
Če je izvršnih direktorjev več, se glede njihovega zastopa‑
nja in predstavljanja SCE smiselno uporabljajo določbe 56.ac
člena tega zakona, če pravila SCE ne določajo drugače.
56.ae člen
Za dolžnost skrbnosti in odgovornost članov upravnega
organa ter izvršnih direktorjev se smiselno uporablja določba
32. člena tega zakona.
5.3. Občni zbor
56.af člen
Pravila SCE lahko določijo:
– da ima posamezni član na občnem zboru večje število
glasov, ki se določi glede na članovo sodelovanje v dejavnosti
SCE, vendar ne na podlagi kapitalske udeležbe, s tem, da se
na tej podlagi lahko določi največ pet glasov na člana in največ
30 odstotkov vseh glasov, odvisno od tega, katera omejitev je
v posameznem primeru nižja;
– da ima posamezni član na občnem zboru, ki se ukvarja
s finančno ali zavarovalniško dejavnostjo, večje število glasov,
ki se določi glede na članovo sodelovanje v dejavnosti SCE,
lahko tudi na podlagi kapitalske udeležbe, s tem, da se na tej
podlagi lahko določi največ pet glasov na člana in največ 20
odstotkov vseh glasov, odvisno od tega, katera omejitev je v
posameznem primeru nižja;
– da ima posamezni član na občnem zboru SCE, katere
člani so pretežno zadruge, več glasov na podlagi članovega
sodelovanja v dejavnosti zadruge, ki se lahko ugotavlja tudi
na podlagi kapitalske udeležbe ali na podlagi števila članov
včlanjene zadruge.
Pravila SCE lahko članom vlagateljem zagotovijo gla‑
sovalne pravice. Člani vlagatelji ne smejo imeti več kakor 25
odstotkov celotnega števila glasov.
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56.ag člen
Pravila SCE lahko predvidijo, da člani volijo predstavnike
v občni zbor na področnih oziroma območnih delnih zborih, če
SCE opravlja različne dejavnosti, svoje dejavnosti opravlja v
več kakor eni območni enoti, ima več podružnic ali šteje več
kakor 500 članov.
56.ah člen
Za SCE, katere zakonske rezerve so dosegle najmanj
znesek iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1435/2003/ES,
ne velja obveznost iz 43. člena tega zakona, razen če pravila
SCE drugače določajo.«.

Št.

19. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
Z globo od 418 do 4.100 evrov se za prekršek kaznuje:
1. zadruga, če ne vodi imenika članov ali ne omogoči
vpogleda v imenik članov (prvi in peti odstavek 13. člena tega
zakona);
2. SCE, ki ne vodi seznama članov, ne omogoči upra‑
vičeni osebi vpogleda v seznam članov, ne opravlja vpisov v
seznam članov v predpisanem roku, ne izda upravičeni osebi
kopije seznama ali dela seznama ali ne izda članu zahteva‑
ne pisne izjave (četrti do sedmi odstavek 14. člena Uredbe
1435/2003/ES);
3. zadruga ali SCE, ki ne vodi poslovnih knjig po sistemu
dvostavnega knjigovodstva (drugi stavek prvega odstavka 41.a
člena tega zakona);
4. zadruga ali SCE, ki ne predloži podatkov iz letnega
poročila za državno statistiko (drugi odstavek 41.a člena tega
zakona);
5. zadruga ali SCE, ki ne predloži letnega poročila zaradi
javne objave, v predpisanem roku (četrti odstavek 41.a člena
tega zakona);
6. prevzemna ali nova zadruga, če po vpisu združitve ali
delitve v register članu prevzete ali prenosne zadruge nemudo‑
ma ne sporoči podatkov iz 48.l člena tega zakona;
7. SCE, nastala z združitvijo, če po vpisu združitve v
register članu prevzete ali prenosne zadruge nemudoma ne
sporoči podatkov iz 48.l člena tega zakona;
8. zadruga ali zadružna zveza, če ne uporablja v firmi
zadružne označbe (drugi odstavek 55. člena tega zakona);
9. SCE, če ne uporablja v firmi predpisane označbe
»SCE« (10. člen Uredbe 1435/2003/ES);
10. oseba, ki ni zadruga, če uporablja v firmi zadružno
označbo (drugi odstavek 55. člena tega zakona);
11. pravna oseba, ki ni SCE, če uporablja v firmi označbo
»SCE« v nasprotju z Uredbo 1435/2003/ES (drugi in tretji od‑
stavek 10. člena Uredbe 1435/2003/ES).
Z globo od 83 do 830 evrov se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 209 do 2.090 evrov se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz 10. točke prvega
odstavka tega člena.
Z globo od 83 do 830 evrov se kaznuje tudi odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek
iz 10. točke prvega odstavka tega člena.«.
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KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/09-20/32
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EPA 476-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

18. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»69. člen
Z globo od 836 do 8.360 evrov se za prekršek kaznuje
zadruga ali SCE, če premoženja iz četrtega odstavka 74. člena
tega zakona ne izkazuje ločeno od njenega drugega premože‑
nja (75. člen tega zakona).
Z globo od 418 do 4.100 evrov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba zadruge ali SCE, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.«.

87 / 2. 11. 2009 /

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3842.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Catherine Lalumière
za podporo pri prizadevanjih Slovenije za neodvisnost
in samostojnost ter za vlogo pri priključitvi
Slovenije Svetu Evrope
podeljujem
ZLATI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-06-23/2009
Ljubljana, dne 30. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3843.

Pravilnik o določitvi višine nadomestila
za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih za leto 2009

Na podlagi prvega odstavka 95. člena Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno bese‑
dilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov
za vzdrževalna dela na skupnih objektih
in napravah na melioracijskih območjih
za leto 2009
1. člen
Ta pravilnik določa višino nadomestila za kritje stroškov
za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melio‑
racijskih območjih za leto 2009.
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2. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela
na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za
leto 2009 je razvidna iz priloge, ki je sestavni del tega pravil‑
nika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-316/2009/1
Ljubljana, dne 21. oktobra 2009
EVA 2009-2311-0073
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga: Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah po melioracijskih območjih
za leto 2009
Zap.št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Ime upravne enote
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
BREŽICE
BREŽICE
BREŽICE
BREŽICE
BREŽICE
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE
CELJE
DOMŽALE
DOMŽALE
DOMŽALE
DOMŽALE
DOMŽALE
DOMŽALE
DOMŽALE
DOMŽALE
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA

Šifra
sistema
01012
01022
01032
01042
01052
01062
01072
01092
01122
01132
01142
01162
01172
02022
02032
02042
02051
02142
03022
03032
03042
03062
03072
03082
03092
06012
06042
06052
06062
06072
06082
06102
06112
08022
08032
08062
08082
08092
08102

Melioracijsko območje
Melioracija na Ajdovskem polju
Melioracija Vipavsko polje
Melioracija Lozice
Melioracija Vipavski Križ ‑ Male Žablje
Melioracija Lokavec
Melioracija Vrtovin
Melioracija Selo ‑ Batuje
Melioracija Log ‑ Zemono
Melioracija Manče ‑ Podnanos
Melioracija Dolenje ‑ Ustje
Melioracija Brje ‑ Žablje
Melioracija Slap I
Melioracija Slap II
Melioracijsko območje Brežiško polje ‑ BUKOŠEK
Melioracijsko območje ob Gabernici
Melioracijsko območje Krško polje ‑ Gazice
Namakanje sadovnjakov na območju Brežic, Arnovo selo
Melioracijsko območje ob Sromljici
Melioracijsko območje Ostrožno ‑ Lopata
Melioracija Žepine I,II
Melioracija na območju Ljubečne
Melioracija na območju naselja Zadobrava
Osušitev zemljišč Ivenci
Melioracija na območju Zg. Trnovelj
Melioracijsko območje Medlog ‑ Babno
Melioracija Jable
Melioracija Čudna
Melioracija Rača
Melioracija Trzin
Melioracija Radomlja področje 4
Melioracija Radomlja področje 3
Melioracija Radomlja področje 1
Melioracija Radomlja področje 2
Melioracijsko območje Slaptinci
Melioracija Apaške doline ‑ območje Plitvice
Melioracijsko območje Lomanoše
Melioracijsko območje Žihlava ‑ Biserjane
Melioracijsko območje Plitvica II.
HMS Ščavnica ‑ Sp. Ivanjci‑Sp. Ščavnica

Višina obveznosti
[EUR/ha]
30,00
30,00
20,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
18,00
20,00
65,00
20,00
23,00
22,00
23,00
24,00
25,00
25,00
24,00
18,00
18,00
18,00
18,00
15,00
18,00
18,00
18,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
IZOLA
IZOLA
KAMNIK
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
LAŠKO
LENART
LENART
LENART
LENART
LENART
LENART
LENART
LENART
LENART
LENART
LENART
LENART
LENDAVA
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUBLJANA
LJUTOMER
LJUTOMER
LJUTOMER
LJUTOMER
LJUTOMER
LJUTOMER
LJUTOMER
MARIBOR
MARIBOR

Šifra
sistema
08112
08122
08132
08172
13011
13022
15012
17021
17052
17072
17082
17092
17122
17132
17171
17201
19012
19042
19052
19102
19301
20022
21042
21052
21062
21082
21092
21122
21132
21152
21172
21182
21202
21212
22062
22252
23052
24012
24112
24152
29012
29042
29072
29092
29102
29112
29132
64051
64062

89
90
91
92
93
94
95

MARIBOR
MARIBOR
MARIBOR
MARIBOR
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA

64112
64142
64162
64182
35012
36062
36082

Zap.št.

Ime upravne enote
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Melioracijsko območje
HMS Ščavnica ‑ Grabonoš‑Sp. Ivanjci
Melioracijsko območje Boračeva ‑ Črešnjevci
HMS Ščavnica ‑ Sp. Ščavnica‑Lešane
HMS Ščavnica, Biserjane ‑ Grabonoš
Namakalni sistem Pivol
Hidromelioracija Rikorvo
Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem
Namakanje Sermin hrib
Melioracija Sermin ‑ Valmarin
Melioracija doline Badaševice
Hidromelioracija Tomaž
Melioracija Ankaranske Bonifike ‑ Purisima
Melioracija doline Pradisiol
Hidromelioracija Ankaranska bonifika ‑ osuševanje
Namakanje Ankaranska Bonifika ‑ Purisima
Namakalni kompleks Zontarji
Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku
Melioracijsko območje Kolarica
Melioracijsko območje Krško polje I
Melioracijsko področje Kalce ‑ Naklo
Velik namakalni sistem Kalce‑Naklo
Melioracija Vrhovo
HMS Pesnica ‑ Melioracijsko območje Zg. Senarska
HMS Pesnica ‑ Melioracija na območju Globovnice I.
HMS Pesnica ‑ MO Velka ‑ Žice
HMS Pesnica ‑ Melioracijsko območje Polena
HMS Pesnica ‑ MO Gočova
HMS Pesnica ‑ območje Drvanja ‑ Trotkova
HMS Pesnica ‑ Melioracijsko območje Zamarkova‑Voličina
HMS Pesnica ‑ MO Spodnji Porčič
HMS Pesnica ‑ Melioracija na območju Drvanje in Ročice
HMS Pesnica ‑ Melioracijsko območje Šetarovska gmajna
HMS Pesnica ‑ Melioracijsko območje Vinička vas
Melioracija Pesniške doline ‑ območje Šetarova
HMS Ledava Melioracija Turnišče II
Melioracijsko območje Strehovci ‑ Dobrovnik
Melioracija Gabrovka
Melioracija ob Gameljščici
Melioracija Poljšak
Melioracija Dobrunjščica
Melioracija Kozarica ‑ Virje I
Melioracija Ščavniške doline ‑ območje Cezanjevci II
Melioracija območja Kozarica‑Virje II.
HMS Ščavnica MO ob Turji
Melioracija območja Bolehnečici ‑ Berkovci
Melioracijsko področje Virje ‑ Vučja vas
Melioracija Ščavniške doline ‑ območje Cezanjevci I
Namakalni sistem Miklavž
Melioracija Pesniške doline na področju AK Maribor ‑
območje MOČNA
HMS Polskava ‑ Požeg ‑ Ješenca
Melioracija Rače‑Ješenica
HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (spodnji del)
HMS PESNICA ‑ MO Dragučova‑Vosek, Dragučova, Pernica
Melioracija Pobrežje
HMS Velika Krka
HMS Ledava nad jezerom

Stran
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Višina obveznosti
[EUR/ha]
25,00
25,00
25,00
25,00
41,00
31,00
20,00
41,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
31,00
41,00
41,00
20,00
20,00
20,00
20,00
22,00
25,00
10,00
19,00
20,00
16,00
19,00
20,00
20,00
20,00
20,00
19,00
22,00
22,00
21,00
24,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
19,00
18,00
18,00
18,00
20,00
19,00
25,00
10,00
20,00
20,00
18,00
10,00
45,00
26,00
26,00
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96

MURSKA SOBOTA

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA
MURSKA SOBOTA

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

MURSKA SOBOTA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
ORMOŽ
ORMOŽ
ORMOŽ
ORMOŽ
ORMOŽ
ORMOŽ
ORMOŽ
ORMOŽ
PESNICA
PESNICA
PESNICA
PESNICA
PESNICA
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Šifra
Višina obveznosti
Melioracijsko območje
sistema
[EUR/ha]
36092
Površinska ureditev odvodnje območja
26,00
Zenkovci‑Beznovci‑Vadarci‑Lemerje‑Bodonci
36122
Melioracijsko območje Domajinci‑Mlinišče
20,00
36132
Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici
17,00
36152
Melioracija Mala Krka ‑ Domanjševci
26,00
36162
Melioracijsko območje Tešanovci
11,00
36192
HMS Ob Krki, območje Hodoš ‑ Krplivnik
26,00
36212
Melioracijsko območje Noršinci ‑ Nemčavci
26,00
36222
Melioracijsko območje Markišavci ‑ Nemčavci
26,00
36251
Namakalni sistem Ivanci
35,00
36302
Levi breg Ledave
20,00
36362
Melioracije Moravci
24,00
36392
Hidromelioracije Gerlinci ‑ Fikšinci
24,00
36422
Melioracija Cankova ‑ Korovci
25,00
36452
Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka
26,00
od Šalovec do meje z Madžarsko
36462
Melioracijsko območje Filovci
24,00
37082
Melioracija Lijak
25,00
37091
Namakalni sistem polja Replje
40,00
37111
Oroševalni in namakalni sistem MIREN pri Gorici
40,00
37131
Namakalni sistem polja Šempeter
40,00
37141
Namakalni sistem polja Črniče‑Perovlek
20,00
37162
Melioracija ob Lijaku ‑ Ajševica
25,00
37181
Namakalni sistem polja Prvačina I in II
40,00
37201
Stabilni oroševalni sistem Jugovega polja
40,00
37211
Namakalni sistem polja Orehovlje‑Bilje
40,00
37252
Melioracija Črniče ‑ Dolenje
30,00
37261
Namakalni sistem Vrtojba polje
40,00
37281
Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate
40,00
37301
Namakalni sistem polja Bukovica
40,00
37352
Melioracija Šempasko polje
35,00
37362
Melioracija Podkraj
30,00
37372
Melioracija Lepenje
35,00
37392
Melioracija Mrljaki
30,00
37411
Namakalni sistem polja Okroglica I, II
40,00
37422
Melioracije polja pod Lokami
20,00
37442
Melioracija Renče
30,00
37471
Oroševalni sistem Križ‑Cijanov
40,00
37501
Namakanje polja Podvogrsko
40,00
37511
NS Orehovlje‑Britof
40,00
37531
Namakanje Šempaske gmajne
40,00
37541
Namakalni sistem Karavlja‑Gramoznica
40,00
38042
Melioracijsko območje ‑ DOBRUŠKA GMAJNA
20,00
38062
Melioracija Mokrega polja
20,00
38072
Melioracijsko območje Draškovec
16,00
39021
Namakalni sistem Ormož Osluševci II
23,00
39052
Melioracijsko območje Lešnica
18,00
39082
Melioracijsko področje južno od ceste Ormož ‑ Ptuj
17,00
39092
Melioracija Sejanske doline
18,00
39132
Melioracija v Sejanski dolini ‑ območje Savci
18,00
39142
Melioracijsko območje Rucmanci ‑ Savci
18,00
39222
Melioracijsko območje Ključarovci
18,00
39232
Melioracijsko območje Koračice‑Pršetinci
18,00
65032
HMS PESNICA ‑ melioracijsko področje DRAGUČOVA
18,00
65052
Melioracija Pesniške doline ob Jareninskem potoku
15,00
65132
HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (zgornji del)
15,00
65142
HMS Pesnica ‑ VAJGEN
18,00
65152
HMS Pesnica, območje Ogriskovo
18,00

Uradni list Republike Slovenije
Zap.št.

Ime upravne enote

152
153

PESNICA
PESNICA

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

PIRAN
PIRAN
PIRAN
PIRAN
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ

172
173
174
175
176
177
178

PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ

179
180
181
182
183

PTUJ
PTUJ
PTUJ
PTUJ
SLOVENJ GRADEC

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

SLOVENJ GRADEC
SLOVENJ GRADEC
SLOVENJ GRADEC
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
SLOVENSKE KONJICE
SLOVENSKE KONJICE
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJE PRI JELŠAH
TREBNJE
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Šifra
Višina obveznosti
Melioracijsko območje
sistema
[EUR/ha]
65162
HMS PESNICA ‑ Melioracije ob potoku Cirknica
18,00
65172
HMS PESNICA ‑ Pernica ‑ Močna, Škofijsko, Grošetovo ‑
10,00
Lepi dol
40012
Hidromelioracija doline Dragonje
31,00
40022
Melioracija Jernejske doline
31,00
40032
Melioracija doline Drnice
31,00
40081
Namakalni sistem v Sečoveljski dolini
31,00
42022
Melioracija na zemljišču Gajevci
8,00
42032
HMS Pesnica‑Melioracijsko območje Žamenci
12,00
42042
MO Janežovci pri Placarju
22,00
42092
HMS Pesnica‑Melioracijsko območje "Tibolci‑Zamušani"
12,00
42102
Melioracija Pesniške doline ‑ Območje IX/a
22,00
42132
Melioracija Pesniške doline‑MO 12‑ STREJANCI
18,00
42162
Melioracija Pesniške doline‑ območje XV.
10,00
42172
HMS PESNICA ‑ Mužjak (območje XVI)
10,00
42192
Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3
20,00
42232
HMS Polskava ‑ Od Župečje vasi do Mihovcev
22,00
42382
Melioracija Pesniške doline‑ območje Drbetinci
20,00
42412
Melioracija Polehnik, Meniško, Placar in Janežovci
20,00
42432
HMS Pesnica ‑ MO Levanjci (območje 7a)
10,00
42462
HMS PESNICA ‑ MO 9 ‑ ob Krki ( Mostje ‑ Gabernik –
20,00
Juršinci)
42472
HMS PESNICA ‑ območje Žrebečjak ( XIX.)
10,00
42482
HMS Pesnica ‑ območje Svetinci (območje 6)
10,00
42502
HMS Pesnica ‑ Velovlak II. (območje 7)
22,00
42522
HMS PESNICA ‑ MO 3 ‑ Ločič II
22,00
42552
HMS Pesnica ‑ območje Formin 1 in 2
9,00
42562
HMS PESNICA ‑ Melioracijsko območje Dornava‑Mezgovci
22,00
42572
HMS PESNICA ‑ Melioracijsko območje Podvinci‑Pacinje,
20,00
Desenci‑Velovlek
42592
HMS Pesnica‑območje Velovlak
10,00
42621
Namakalni sistem Gajevci
8,00
42631
Namakalni sistem Formin ‑ Zamušani
22,00
42662
HMS PESNICA ‑ MO 10 ‑ Mostje III
22,00
49012
Melioracijsko območje Mislinjska dobrava ‑
20,00
Dobrovski grad II.
49032
Melioracijsko območje Mislinjska dobrava ‑ Dovže
19,00
49042
Melioracijsko območje Mislinjska dobrava ‑ Dobrovski grad I.
20,00
49052
Melioracijsko območje Podgorje ‑ Žabja vas
20,00
49062
Melioracijsko območje Stari trg
20,00
50062
Melioracija ob Ložnici
20,00
50092
HMS Polskava ‑ Črete in Stari log
15,00
50142
HMS Polskava ‑ Zg. Polskava
15,00
50162
Melioracijsko območje Čadram ‑ Pobrež
20,00
50172
HMS Polskava ‑ Marof
22,00
50182
Melioracija Oplotnica ‑ Dobrova
18,00
50192
Melioracija ob Ložnici in Bistrici
20,00
50202
Melioracija Cigonca
20,00
51012
Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do avtoceste
20,00
51022
Dravinjska dolina‑Melioracijsko območje Spodnja Pristava
18,00
51032
Melioracijsko območje Tepanje ‑ Sp. Grušovje
20,00
54032
Melioracije Kunšperskega polja
22,00
54042
Melioracije zemljišč v območju Podčetrtek ‑ Olimje
22,00
54072
Melioracija na Imenskem polju
22,00
54082
Melioracije Pristavškega polja
22,00
54092
Melioracija polja Sedlarjevo ‑ Buče
22,00
54122
Osušitev doline Bodrišnice in Sevškega potoka
26,00
57022
Melioracija Rakovniško polje
20,00

Stran
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206
207
208
209
210
211
212

TREBNJE
TREBNJE
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC

Šifra
sistema
57032
57042
62012
62042
62062
62152
62162

213
214
215
216
217
218

ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC
ŽALEC

62192
62202
62212
62222
62282
62312
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Melioracijsko območje
Melioracijsko območje Jeseniščica
Melioracijsko območje Volčje Njive
Melioracije Šmatevž
Melioracije ob Bolski
Melioracije na območju Pirešice
Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II
Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte,
Kaplja vas
Melioracija Gotovlje ‑ Arja vas
Melioracija kompleksa Grajska vas ‑ Latkova vas
Osuševalni sistem Arja vas ‑ Drešinja vas
Melioracije Drago polje
Osušitev zemljišč v Slatini, Podlogu in Grušovljah
Melioracija zemljišč Čmakovo

Pravilnik o omejevanju uporabe določenih
nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi

Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ,
61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi
v električni in elektronski opremi
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/95/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju upo‑
rabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
(UL L št. 37 z dne 13. 2. 2003, str. 19), zadnjič spremenjeno z
Odločbo Komisije z dne 10. junija 2009 o spremembi Priloge
k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede
izjem pri uporabi svinca, kadmija in živega srebra zaradi prila‑
goditve tehničnemu napredku (UL L št. 148 z dne 11. 6. 2009,
str. 27), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/95/ES), določa
omejitve in posebne pogoje uporabe nekaterih nevarnih snovi
v električni in elektronski opremi.
2. člen
Poleg izrazov, ki so opredeljeni v Zakonu o kemikalijah
(Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo, 47/04 – Zd‑
ZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08), se v tem pravilniku uporabljata
tudi naslednja izraza, ki pomenita:
1. "dajanje v promet" je:
– prva prodaja oziroma prvi prenos pravice uporabe ali
razpolaganja od proizvajalca ali njegovega pooblaščenega za‑
stopnika v Skupnosti na distributerja na trgu Skupnosti ali na
končnega uporabnika v Skupnosti, oziroma
– sprostitev v prosti promet v smislu carinskih predpisov
Skupnosti;
2. "električna in elektronska oprema" so:
a) proizvodi in oprema, ki za svoje pravilno delovanje po‑
trebujejo električne ali elektromagnetne tokove, ter proizvodi in
oprema za generiranje, prenos ali merjenje teh tokov, in ki so:
– zasnovani za delovanje pri napetostih, ki ne presegajo
1000 V za izmenični tok in 1500 V za enosmerni tok, in
– uvrščeni v razrede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ali 10 Priloge IA
Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi

Višina obveznosti
[EUR/ha]
20,00
22,00
25,00
25,00
23,00
23,00
23,00
23,00
22,00
23,00
22,00
25,00
25,00

(UL L št. 37 z dne 13. 2. 2003, str. 24), zadnjič spremenjene z
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2008/112/ES z dne
16. decembra 2008 o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS,
88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES
in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom
prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označe‑
vanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 345 z dne 23. 12.
2008, str. 68),
b) žarnice in svetila, ki se uporabljajo v gospodinjstvih.
3. člen
Pravne in fizične osebe, ki na kakršen koli način, vključno
s spletno prodajo in drugimi metodami prodaje na daljavo:
– proizvajajo in dajejo v promet električno in elektronsko
opremo,
– pod svojim imenom dajejo v promet električno in elek‑
tronsko opremo drugih proizvajalcev, ali
– uvažajo elektronsko opremo,
morajo zagotoviti, da električna in elektronska oprema v posa‑
meznem homogenem materialu, iz katerega je sestavljena, ne
vsebuje več kot 0,1 masnih% svinca, živega srebra, šestvalen‑
tnega kroma, polibromiranih bifenilov (PBB) in polibromiranih
difeniletrov (PBDE) in ne več kot 0,01% kadmija.
4. člen
Omejitve iz prejšnjega člena ne veljajo za uporabo teh
snovi za namene in pod pogoji, navedenimi v Prilogi Direktive
2002/95/ES, in za rezervne dele, namenjene za popravilo,
vzdrževanje in ponovno uporabo električne in elektronske opre‑
me, ki je bila dana v promet pred 1. julijem 2006.
5 člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih
snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 85/06, 137/06, 51/07,
70/08 in 126/08).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-1/2009
Ljubljana, dne 26. oktobra 2009
EVA 2009-2711-0041
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
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Pravilnik o spremembah Pravilnika
o označevanju hranilne vrednosti živil

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o zdra‑
vstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ)
izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o označevanju
hranilne vrednosti živil
1. člen
V Pravilniku o označevanju hranilne vrednosti (Uradni
list RS, št. 60/02, 117/02, 42/03, 121/04 in 81/07) se v 1. členu
prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ta pravilnik v skladu
z Direktivo Sveta z dne 24. septembra 1990 o označevanju
hranilne vrednosti živil (UL L št. 276 z dne 6. 10. 1990, str. 40),
zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi ne‑
katerih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu
251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega
postopka s pregledom (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1),
določa zahteve za označevanje in vrsto podatkov o hranilni
vrednosti živil, ki so namenjena končnemu potrošniku.«
2. člen
V 2. členu se v skladu z Direktivo Komisije 2008/100/ES z
dne 28. oktobra 2008 o spremembi Direktive Sveta 90/496/EGS
o označevanju hranilne vrednosti živil v zvezi s priporočenimi
dnevnimi vnosi, pretvorbenimi faktorji za izračun energijske
vrednosti in opredelitvami (UL L št. 285 z dne 29. 10. 2008, str.
9) deseta alinea spremeni tako, da se glasi:
''– prehranska vlaknina pomeni polimere ogljikovih hidra‑
tov s tremi ali več monomerskimi enotami, ki se ne prebavijo niti
absorbirajo v tankem črevesu človeka in spadajo v naslednje
kategorije:
– užitni polimeri ogljikovih hidratov, naravno prisotni v
živilih v obliki, v kateri se zaužijejo,
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– užitni polimeri ogljikovih hidratov, ki so bili pridobljeni
iz surovine za živilo s fizikalnimi, encimskimi ali kemijskimi
sredstvi in ki imajo ugoden fiziološki učinek, dokazan s splošno
sprejetim znanstvenim dokazom,
– užitni sintetični polimeri ogljikovih hidratov, ki imajo
ugoden fiziološki učinek, dokazan s splošno sprejetim znan‑
stvenim dokazom;“.
3. člen
V 8. členu se v preglednico za sedmo vrstico dodata osma
in deveta vrstica, ki se glasita:
»prehranske vlaknine
eritritol

8 kJ/g
0 kJ/g

2 kcal/g
0 kcal/g «.

4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je v Prilogi
tega pravilnika.
5. člen
Živila, ki so bila dana v promet ali označena pred uveljavi‑
tvijo tega pravilnika in ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika,
so lahko v prometu do konca roka uporabnosti in dokončne
porabe zalog embalažnega materiala, vendar najpozneje do
31. oktobra 2012.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije
Št. 007-148/2009
Ljubljana, dne 28. septembra 2009
EVA 2008-2711-0186
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
prof. dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA
»Priloga 1
Vitamini in minerali, ki se lahko navedejo, ter njihovi priporočeni dnevni vnosi (PDV)
Vitamin A(μg)

800

Klorid (mg)

800

Vitamin D (μg)

5

Kalcij (mg)

800

Vitamin E (mg)

12

Fosfor (mg)

700

Vitamin K (μg)

75

Magnezij (mg)

375

Vitamin C (mg)

80

Železo (mg)

14

Tiamin (mg)

1,1

Cink (mg)

10

Riboflavin (mg)

1,4

Baker (mg)

1

Mangan (mg)

2

Fluorid (mg)

3,5

Selen (μg)

55

Krom (μg)

40

Molibden (μg)

50

Jod (μg)

150

Niacin (mg)
Vitamin B6 (mg)
Folna kislina (μg)
Vitamin B12 (μg)
Biotin (μg)
Pantotenska kislina (mg)
Kalij (mg)

16
1,4
200
2,5
50
6
2 000

Če živilo v 100g ali 100 ml oziroma v enoporcijskem pakiranju vsebuje več kot 15% PDV za
navedene posamezne vitamine ali minerale, se njihova količina lahko označi kot del oznake
o hranilni vrednosti živila.«

Priloga
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Uradni list Republike Slovenije
3846.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sledljivosti prehodov med
podskladi istega krovnega sklada

Na podlagi 150. člena Zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) in 74. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP‑E in 48/09) izdaja mini‑
ster za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sledljivosti prehodov med podskladi
istega krovnega sklada
1. člen
V Pravilniku o sledljivosti prehodov med podskladi is‑
tega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08 in 101/08)
se v devetem odstavku 1. člena za prvim stavkom doda nov
drugi stavek, ki se glasi: »Navedeno velja tudi, če se obstoječi
vzajemni sklad po 151.u členu Zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 68/05 – odl. US, 92/07 (109/07 – popr.),
65/08; v nadaljnjem besedilu: ZISDU‑1) preoblikuje v podsklad
obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz
šestega odstavka tega člena.«.
2. člen
V 2. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba
za upravljanje:
1. če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih
vzajemnih skladov po 151.u členu ZISDU‑1 in
2. če družba za upravljanje razpolaga s podatki o tem, da
so imetniki določene investicijske kupone obstoječega vzaje‑
mnega sklada, ki so bili v postopku oblikovanja krovnega skla‑
da zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega
sklada, pridobili, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka
96. člena ZDoh‑2,
že ob vzpostavitvi evidence iz prvega odstavka tega člena
(oziroma na dan začetka sprejemanja vplačil enot premože‑
nja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada ali na
drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena
tega pravilnika, če se obstoječi vzajemni sklad po 151.u členu
ZISDU-1 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada,
ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega
pravilnika) zagotoviti posebno oznako za te prve pridobljene
kupone. Oznaka se glasi »PRIV«. Za te prve pridobljene ku‑
pone se ne zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni
vrednosti. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi tran‑
sakcije po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.«.
V petem odstavku se za besedilom »iz prvega odstavka
tega člena« doda besedilo »(oziroma na dan začetka spre‑
jemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega pod‑
sklada krovnega sklada ali na drug dan, naveden v obvestilu
iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, če se obstoječi
vzajemni sklad po 151.u členu ZISDU‑1 preoblikuje v podsklad
obstoječega krovnega sklada, ki je že uvrščen na seznam iz
šestega odstavka 1. člena tega pravilnika),«.
V devetem odstavku se pika na koncu 2. točke nadome‑
sti z vejico in se doda besedilo »oziroma na dan oblikovanja
podsklada že obstoječega krovnega sklada, če se obstoječi
vzajemni sklad preoblikuje v podsklad že obstoječega krovnega
sklada po 151.u členu ZISDU‑1.«.
V desetem odstavku se v 1. točki pred besedo »ali« doda
besedilo »oziroma krovni sklad v katerega podsklad se je preo‑
blikoval obstoječi vzajemni sklad po 151.u členu ZISDU‑1,«.
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Za desetim odstavkom se dodata nova enajsti in dvanajsti
odstavek, ki se glasita:
»(11) Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko družba
za upravljanje, kadar ne razpolaga s podatkom o davčnih šte‑
vilkah imetnikov, ki so investicijske kupone:
1. obstoječega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku
oblikovanja krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene
kupone podskladov krovnega sklada ali v postopku preobliko‑
vanja obstoječega vzajemnega sklada v podsklad že obstoje‑
čega krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone
podsklada krovnega sklada,
2. prenosnega vzajemnega sklada, ki so bili v postop‑
ku prenosa premoženja vzajemnega sklada na krovni sklad
zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega
sklada,
pridobili v času, ko predlaganje davčne številke izplačevalcu
dohodkov za imetnike investicijskih kuponov ni bilo obvezno, v
evidenci namesto podatka o davčni številki imetnika zagotovi
posebno oznako »00000000«, če o tem obvesti Generalni
davčni urad najpozneje hkrati z obvestilom po drugem oziroma
devetem odstavku 1. člena tega pravilnika. Enaka oznaka se
zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po petem odstavku
126. člena ZISDU-1B.
(12) Obvestilo iz enajstega odstavka tega člena mora vse‑
bovati podatke iz 1. in 2. točke tretjega odstavka ter devetega
odstavka 1. člena tega pravilnika. Obvestilu mora biti priložena
izjava družbe za upravljanje o tem, da je družba za upravljanje
že zaprosila imetnike investicijskih kuponov brez davčnih šte‑
vilk in klirinškodepotno družbo (če so obstoječi vzajemni skladi,
iz katerih so bili oblikovani krovni skladi ali podsklad že obsto‑
ječega krovnega sklada, nastali iz pooblaščenih investicijskih
družb oziroma investicijskih družb) za predložitev manjkajočih
davčnih številk. Izjava mora vsebovati navedbo dokaza, ki po‑
trjuje njeno resničnost. Obvestilu mora družba za upravljanje
priložiti seznam imetnikov fizičnih oseb brez davčne številke z
naslednjimi podatki:
1. osebno ime;
2. datum rojstva;
3. kraj rojstva, če družba za upravljanje s tem podatkom
razpolaga;
4. naslov prebivališča (ulica in hišna številka, poštna
številka);
5. država davčnega rezidentstva;
6. enotna matična številka občana, če družba za upravlja‑
nje s tem podatkom razpolaga.«.
3. člen
V 3. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi od‑
stavek, ki se glasi:
»(8) Družba za upravljanje mora od imetnika investicijskih
kuponov, ki poda zahtevo za prehod med podskladi krovnega
sklada ali za unovčitev oziroma izplačilo investicijskih kuponov
in za katerega ima ta družba v evidenci namesto podatka o
njegovi davčni številki zagotovljeno oznako iz enajstega od‑
stavka 2. člena tega pravilnika, zahtevati predložitev podatka
o davčni številki in ga takoj po predložitvi vnesti v evidenco. Po
vnosu v evidenco in najpozneje hkrati s priglasitvijo po osmem
odstavku 331. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list
RS, št. 117/06 in 125/08; v nadaljnjem besedilu: ZDavP‑2) mora
družba za upravljanje predložiti davčnemu organu podatke o
vseh transakcijah tega imetnika:
1. od dneva vzpostavitve evidence iz prvega odstavka
2. člena tega pravilnika ali
2. od dneva začetka sprejemanja vplačil enot premože‑
nja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada ali na
drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena
tega pravilnika, če se obstoječi vzajemni sklad po 151.u členu
ZISDU‑1 preoblikuje v podsklad obstoječega krovnega sklada,
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ki je že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega
pravilnika,
vključno s priglasitvami transakcij po petem odstavku 126. člena
ZISDU-1B, in sicer v vsebini in obliki, kot sta določeni v osmem
odstavku 331. člena ZDavP-2 in v pravilniku, ki ureja dostavo
podatkov za odmero dohodnine.«.
4. člen
V 5. členu se besedilo »Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDavP‑2)«
nadomesti s kratico »ZDavP‑2«.
5. člen
V drugem odstavku 6. člena se v 2. točki besedilo »niso
podatki, ki bi jih morala zagotavljati v skladu s tem pravilnikom«
nadomesti z besedilom »niso podatki vrste in vsebine, ki bi jih
morala zagotavljati v skladu s tem pravilnikom«.
6. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta‑
vek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na enajsti odstavek 2. člena tega pravilnika
mora družba za upravljanje, če je krovni sklad že uvrščen na
seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, Gene‑
ralnemu davčnemu uradu v enem mesecu od začetka veljav‑
nosti enajstega odstavka tega 2. člena tega pravilnika poslati
obvestilo, ki vsebuje podatke iz dvanajstega odstavka 2. člena
tega pravilnika, za imetnike investicijskih kuponov iz enajstega
odstavka 2. člena tega pravilnika.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-205/2007/92
Ljubljana, dne 21. oktobra 2009
EVA 2009-1611-0151
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
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OBČINE
CELJE
3847.

Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(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, 70/06 in 43/08) je
župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Bežigrad –
Bukovžlak in Vrhe
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta
Ureditveno območje Vrhe predstavlja območje mešane
gradnje- ostalin kmečkih gospodarstev in v manjši meri kmetij,
ki so še žive, v novejšem času pa predvsem individualne sta‑
novanjske gradnje. Območje meji na industrijski kompleks na
jugu, ter na priključek nadvoza za Štore.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča znotraj predmetnega
ureditvenega območja opredeljena kot stavbna zemljišča pod
pogojem sprejetja ustreznega prostorskega akta, ki bi podal
pogoje gradnje. Po prostorskem planu so vsa zemljišča obrav‑
navana kot območje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo
in spremljajoče dejavnosti.
Razlog za spremembe in dopolnitve PA je namera pobu‑
dnikov na območju stavbnih zemljišč zgraditi več stanovanjskih
objektov (Bukovžlak Bežigrad) s potrebno komunalno in pro‑
metno infrastrukturo oziroma, urediti območje za konjeništvo s
potrebnimi objekti ob obstoječem naselju (Vrhe).
Vsa zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega
prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe, s spremem‑
bami in dopolnitvam (Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS,
št. 31/93, 131/03, 61/06), št. projekta 64/87 in 65/87).
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti
in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov
podala pogoje prostorske umestitve objektov.
Zasnova in tipologija mora izhajati iz morfološke analize
naselja, upoštevati mora značilnosti mejnega ruralnega prostora in
obstoječe grajene strukture ter dejstva, da dobiva območje z gra‑
dnjo novih cestno prometnih povezav vedno bolj mestni značaj.
Pri zasnovi je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je obravnavano
območje mejno območje med industrijskim in stanovanjskim.
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih par‑
cel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani
v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4. Znotraj novega uredi‑
tvenega območja je potrebno poleg gradnje objektov predvideti
tudi ustrezno rešitev prometa, tudi mirujočega in poleg tega
zagotoviti tudi zadostne zelene površine.

Pri načrtovanju sprememb in dopolnitev PUP, ki se na‑
našajo na uskladitev velikosti območja z veljavnim Celjskim
prostorskim planom, je potrebno upoštevati razvoj celotnega
območja in ne le navedenih parcel.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upošteva‑
ti priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04).
3. člen
Ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev je ureditveno območje zemljišč s parcelnimi šte‑
vilkami 1093/1, 1104 ter 1102/2., vse k.o. Teharje, ki so v
lasti oziroma najemu pobudnika, Roberta Šketa, Teharje, ter
zemljišče, območje zemljišč s parcelnimi številkami 1323/1,
1329/1, 1325, vse k.o. Bukovžlak, v lasti Ivana Pušnika, Bu‑
kovžlak 86, Teharje. Območje obravnave je mogoče dopolniti
s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo
in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, ne smejo pa
posegati v območje DPN za nadvoz državne ceste TeharjeSvetina čez železniško progo Zidani most–Maribor (Uradni
list RS, št. 122/07).
Projekt, ki bo podlaga za sprejem odloka, se lahko izdela
za vsako posamezno prostorsko enoto, Vrhe oziroma Buko‑
vžlak, posebej.
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati projekte sanacije
terena v Vrheh, ki so bili izvedeni ob izgradnji nadvoza Lipa–
Štore in pridobiti geološko mnenje glede možnosti posegov.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec
na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upošte‑
vati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bež‑
igrad – Bukovžlak in Vrhe s spremembami in dopolnitvami (proj.
št. 65/87 RC Planiranje in proj. št. 66/03-01 Vizura Celje; Uradni
list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93, 131/03 in 39/09).
– Uredbo o DLN za nadvoz državne ceste Teharje-Sveti‑
na čez železniško progo Zidani most–Maribor (Uradni list RS,
št. 12/07).
5. člen
Roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z
določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem na‑

Stran

11794 /

Št.

87 / 2. 11. 2009

črtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma
zaključi jeseni 2009.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PUP vodi Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta
dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih
knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio, d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava
RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– ZVKD OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
– DARS, Ul. XIV. divizije, Celje,
– Geoplin Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom
ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k
predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za
PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor
se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj
niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA za Vrhe je Roberto
Šket, Vrhe 33, Teharje.
Investitor sprememb in dopolnitev PA za Bukovžlak je
Ivan Pušnik, Bukovžlak 86, Teharje.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA,
si je dolžan investitor pridobiti od pooblaščenega izvajalca na
svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu
z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS,
št. 40/04).
8. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena
Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06
in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na
16. redni seji dne 22. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna
na Koroškem za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črne na Koroškem za leto
2009 (Uradni list RS, št. 29/09 – v nadaljnjem besedilu: odlok),
se spremeni 2. člen in glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

73
74

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.133.799

DAVČNI PRIHODKI

2.440.025

700 Davki na dohodek in dobiček

2.062.574

703 Davki na premoženje

245.863

704 Domači davki na blago in storitve

131.588

NEDAVČNI PRIHODKI

693.774

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

219.480

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,

1.507
293.304

714 Drugi nedavčni prihodki

178.593

KAPITALSKI PRIHODKI

127.679

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

65.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

62.679

PREJETE DONACIJE

84.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

84.000

TRANSFERNI PRIHODKI

3.109.643

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.705.292
404.351

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.754.492

40

TEKOČI ODHODKI

1.612.794

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

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Črna na Koroškem za leto 2009

890

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev Evropske unije

ČRNA NA KOROŠKEM
3848.

Proračun
leta 2009
6.455.121

712 Globe in denarne kazni

72

v eurih

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

711 Takse in pristojbine

Župan
Mestne občina Celje
Bojan Šrot
zanj
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

301.347
49.004
1.203.857
54.013
4.573
1.275.783
25.000
741.944

Uradni list Republike Slovenije

42
43

Št.
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412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

221.401

413 Drugi tekoči domači transferi

287.438

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.717.118

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.717.118

INVESTICIJSKI TRANSFERI
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148.797

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

61.271

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

87.526

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

–299.371

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

VI.

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

3849.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občin
in mesta Ljubljana za obdobje 1986 do 2000
za območje Občine Medvode, za območje
gospodarske cone Moše

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno bese‑
dilo) je župan Občine Medvode sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana občin in mesta
Ljubljana za obdobje 1986 do 2000 za območje
Občine Medvode, za območje
gospodarske cone Moše
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

220.000

50

ZADOLŽEVANJE

220.000

500 Domače zadolževanje

220.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

56.767

55

ODPLAČILA DOLGA

56.767

550 Odplačila domačega dolga

56.767

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

163.233

XI.

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

299.371

–136.138

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2008
9009 Splošni sklad za drugo

136.138

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Črna na Koroškem.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2009-5
Črna na Koroškem, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

V Občini Medvode so v veljavi Spremembe in dopolnitve
odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986 do 2000, za območje
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 11/86, zadnje spremem‑
be in dopolnitve št. 132/04) in srednjeročnega plana Občine
Ljubljana Šiška za obdobje 1986 do 1990, za območje Občine
Medvode.
Občina Medvode v skladu z ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07) pripravlja Občinski prostorski načrt občine Medvode
(v nadaljevanju: OPN). OPN vsebuje strateški in izvedbeni del
in se nanaša za celotno območje občine. Eden izmed ciljev
Občine Medvode je, da zagotovi prostorske možnosti za razvoj
gospodarskih dejavnosti. Obstoječe gospodarske in proizvodne
cone so zapolnjene, zato občina načrtuje nove cone. S tem
spodbuja razvoj gospodarstva in omogoča selitev dejavnosti
iz strnjenih stanovanjskih območij na primerne lokacije. Med
potencialnimi lokacijami je tudi gospodarska cona Moše.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za območje cone Moše je pravo‑
časna zagotovitev prostorskih možnosti za investicijo, za katero
se načrtuje pridobivanje državnih sredstev.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
Okvirno območje sprememb in dopolnitev obsega zemlji‑
šče s parc. št. 304/1 k.o. Moše, v velikosti 7.220 m2.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev se uporabijo do sedaj
izdelane strokovne podlage, po potrebi se izdelajo tudi druge
strokovne podlage za prostorsko ureditev. Strokovne rešitve
izhajajo predvsem iz analiz dejanskega stanja in razvojnih
potreb občine.
4. člen
(roki)
Spremembe in dopolnitve planskih aktov občine obsegajo
naslednje faze oziroma roke priprave:
– sprejem sklepa in objava – november 2009;
– dostava sklepa o začetku postopka na MOP in sose‑
dnjim občinam – 8 dni po objavi sklepa v uradnem glasilu;
– izdelava osnutka – januar 2009;
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– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni
po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje
in prostor sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje
vplivov na okolje*;
– izdelava dopolnjenega osnutka – marec 2009;
– javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo – april
2009;
– stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne
razgrnitve – 5 dni po javni razgrnitvi;
– izdelava predloga prostorskega akta – maj 2009;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku
30 dni;
– sprejem usklajenega predloga dokumenta z odlokom na
OS in objava – julij 2009.
*v primeru, da je potrebno izdelati CPVO, se roki za
pripravo in sprejem dokumenta ustrezno dopolnijo oziroma se
odločitev o nadaljevanju postopka glede na določbo prvega
odstavka 95. člena ZPNačrt-a sprejme naknadno.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (področje
celovite presoje vplivov na okolje)
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, Urad
za okolje, Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za vode
5. Agencija za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sek‑
tor za porečje reke Save, Oddelek območja zgornje Save
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za zavarovana območja in Sektor za politiko ohranjanja
narave
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Ljubljana
8. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo,
Ljubljana
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševa‑
nje, Ljubljana
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Ljubljana
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žič‑
nice
12. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območ‑
na pisarna Kranj
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo
15. Ministrstvo za gospodarstvo, blagovne rezerve
16. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske
komunikacije
17. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ljubljana
18. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Lju‑
bljana
19. Ministrstvo za zdravje, Ljubljana
20. Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana
21. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Ljubljana
22. Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana
23. Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana
24. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj
25. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj
26. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob‑
močne enote Kranj,
27. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o. Ljubljana
28. Elektro Gorenjska d.d., Kranj
29. Geoplin plinovodi d.o.o.
30. Telekom Slovenije d.d.
31. Občina Medvode, Medvode

Uradni list Republike Slovenije
32. JP Elektro Gorenjska d.d.
33. JP Energetika Ljubljana d.o.o.
34. JP Snaga Ljubljana d.o.o..
V primeru, da se v postopku priprave dokumenta ugotovi
potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sezna‑
mu, lahko Ministrstvo za okolje in prostor k sodelovanju povabi
tudi druge organe in organizacije.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev v celoti nosi
investitor posega.

7. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu.
Št. 003-2/09
Medvode, dne 27. oktobra 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

3850.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Medvode na nadaljevanju 20. seje dne 20. 10.
2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Zemljišča parc. št. 1081/5 neplodno v izmeri 443 m², parc.
št. 1081/8 dvorišče v izmeri 510 m² in parc. št. 1081/10 pot v
izmeri 630 m², vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 536 k.o.
Studenčice kot javno dobro, prenehajo biti javno dobro in se
vpišejo v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, pri katerem se vknjiži
lastninska pravica za Občino Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-67/09
Medvode, dne 20. oktobra 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

3851.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 26/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Medvode na nadaljevanju 20. seje dne 20. 10.
2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Zemljišča parc. št. 656/2, cesta v izmeri 26 m², parc.
št. 658/2, cesta v izmeri 12 m², parc. št. 661/2, cesta v izmeri
30 m², parc. št. 662/2, cesta v izmeri 21 m², parc. št. 664/2, cesta
v izmeri 20 m², parc. št. 669/2, cesta v izmeri 22 m², vsa k.o. Zbi‑
lje, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 542, k.o. Zbilje kot javno
dobro, in zemljišče parc. št. 655/3, cesta v izmeri 117 m², k.o.
Zbilje, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku 543 kot javno dobro,
prenehajo biti javno dobro in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknji‑
žni vložek, pri katerem se vknjiži lastninska pravica za Občino
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-66/09
Medvode, dne 20. oktobra 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
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II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
(obveznost občine)
Občina Puconci skrbi za izvajanje raziskovalnih nalog in
študij varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
(obveznost občinskega sveta)
Občinski svet Občine Puconci (v nadaljevanju: Občinski
svet) sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
predstavlja program dela za področje varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, ki je sestavni del proračuna.
Predlog programa in letnega načrta varstva pred na‑
ravnimi in drugimi nesrečami izdela pristojen organ občinske
uprave, skladno z nacionalnim programom varstva pred na‑
ravnimi in drugimi nesrečami, ob upoštevanju aktualne ocene
ogroženosti Občine Puconci.
5. člen
(ocene ogroženosti in načrti)
Ocene ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja za ob‑
močje Občine Puconci izdela pristojen organ občinske uprave,
pri tem upošteva regijsko oceno ogroženosti štaba Civilne
zaščite za Pomurje.

PUCONCI
3852.

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju Občine Puconci

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 UPB-2, 27/08 Odl. US, 76/08 ZLS-O,
100/08 Odl. US), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, ZVNDN-UPB1, št. 51/06),
6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
ZVPoz-UPB1, št. 3/07), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni
list RS, ZGas-UPB1, št. 113/05, 120/08 Odl. US), 27. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, ZVO-1-UPB1, 39/06,
49/06 – ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.
US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08)
in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07
UPB-1) je Občinski svet Občine Puconci na 26. redni seji dne
24. 9. 2009 sprejel

III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
6. člen
(sporočanje podatkov o nesrečah)
Občani, reševalne službe, gozdarji, lovci, gospodarske
družbe, zavodi, društva, klubi in druge organizacije, morajo
brezplačno sporočati podatke, pomembne za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Regijskemu centru za obve‑
ščanje (tel. št. 112).
7. člen
(sistem zvez)

ODLOK
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
na območju Občine Puconci

Vsakdo mora obvestiti Regijski center za obveščanje (tel.
št. 112), policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o vsaki
nevarnosti naravne ali druge nesreče, ko jo opazi ali zanjo izve
kako drugače.
Za vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter
za izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami zagotavlja Občina Puconci sistem zvez, ki je
skladen z nacionalnim sistemom zvez za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

IV. ZAŠČITNI UKREPI

1. člen

8. člen

(predmet)

(ukrepi za zmanjšanje škodljivih vplivov in intervencijske poti)

Ta odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali,
premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in
drugimi nesrečami na območju Občine Puconci (v nadaljnjem
besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).

Za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in dru‑
gih tehničnih ukrepov, da se preprečijo oziroma zmanjšajo
škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči
zaščita, reševanje in pomoč iz pristojnosti lokalne skupnosti
skrbijo pristojni organi občinske uprave.

2. člen
(organiziranje sistema varstva)
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se
organizira skladno z enotnim in celovitim sistemom varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije in
deluje v miru, v vseh spremenjenih razmerah, v izrednem in v
vojnem stanju.

9. člen
(evakuacija)
Evakuacijo lahko odredi župan, v nujnih primerih pa tudi
poveljnik Civilne zaščite.
Način in postopek evakuacije se določi v načrtih zaščite
in reševanja.
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10. člen

(zagotovitev zatočišča)
Občina Puconci zagotovi zatočišče in nujno oskrbo obča‑
nom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma
ter sredstev za preživljanje in se zaradi ogroženosti zadržujejo
zunaj svojega prebivališča.
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali upo‑
rabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje eva‑
kuirane ter ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka, če njihove
nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.
11. člen
(obvezni varnostni ukrepi v primeru nesreč s kemikalijami)
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na
območju Občine Puconci, ki v delovnem procesu uporabljajo,
proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma ke‑
mikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe
za preprečevanje večjih nesreč s kemikalijami in za zmanjšanje
posledic teh nesreč za ljudi in okolje (zmanjšanje tveganja za
okolje) ter izdelati oceno ogroženosti in načrt zaščite in reše‑
vanja za nesreče, ki jih lahko povzročijo s svojo dejavnostjo in
ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino ali
okolje zunaj območja organizacije.
Osebe, ki pri opravljanju poslovne dejavnosti na kakršen
koli način ali v kakršni koli obliki obremenjujejo okolje z nevarni‑
mi snovmi oziroma kemikalijami, morajo na zahtevo pristojnega
organa občinske uprave posredovati podatke Občini Puconci o
virih tveganja za potrebe načrtovanja skupnih zaščitnih ukrepov
ter reševanja in pomoči.
12. člen
(zaščita kulturne dediščine)
Zaščita kulturne dediščine je organizira po določilih ve‑
ljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov Občine
Puconci in Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Pri izvajanju zaščite kulturne dediščine ob naravnih in dru‑
gih nesrečah po potrebi in v okviru svojih zmožnosti sodelujejo
tudi ustrezne enote in službe Civilne zaščite, gasilske enote ter
druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.
13. člen
(kurjenje na prostem)
Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi povečano
požarno ogroženost naravnega okolja v sodelovanju s Hidro‑
meteorološkim zavodom Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije ali
na predlog občine (glede na geografske, vremenske in druge
razmere).
V času požarne ogroženosti je kurjenje na prostem z
odprtim ognjem prepovedano. V času razglasitve velike ali
zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora občina
organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o
nevarnosti požarov.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
14. člen
(osebna in vzajemna zaščita)
Občina Puconci skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in
usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine
Puconci v sodelovanju s poverjeniki štaba Civilne zaščite.
Občani morajo izvajati v okviru osebne in vzajemne za‑
ščite naslednje aktivnosti:
– organizirati in izvajati ukrepe za osebno in vzajemno
zaščito (samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč),
– vzdrževati objekte za zaščito pred vojnimi in drugimi
nevarnostmi,
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– nabavljati sredstva in opremo za osebno in skupinsko
zaščito ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajati ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VI. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. Gasilska društva in gasilska zveza
15. člen
(gasilska društva)
Prostovoljna gasilska društva opravljajo gasilsko javno
službo na celotnem območju Občine Puconci.
Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v gasilsko
zvezo v skladu z zakonom.
Župan, na predlog štaba operative Gasilske zveze Pu‑
conci, s sklepom določi, katera gasilska društva opravljajo ga‑
silsko javno službo na posameznem območju Občine Puconci,
njihova operativna območja (območja delovanja), kategorije
gasilskih društev ter organizacijo gasilstva in delovanje gasil‑
skih društev v Občini Puconci.
Sklep tretjega odstavka tega člena je sestavni del opera‑
tivnega gasilskega načrta.
16. člen
(naloge gasilske javne službe)
Izvajalci gasilske javne službe izvajajo predvsem naloge
gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva
pred požarom ter druge naloge zaščite in reševanja ljudi ter
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, za katere so uspo‑
sobljeni in opremljeni v skladu s sprejetimi načrti.
Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo
po sprejetem Načrtu alarmiranja gasilskih enot v Občini Pucon‑
ci Regijski center za obveščaje (ReCO), gasilske organizacije
in pristojne službe.
17. člen
(gasilska zveza)
Gasilska zveza Puconci pripravlja predlog programa
varstva pred požarom, predlog letnega načrta varstva pred
požarom, usklajen program dela, predlog finančnega načrta,
predlog načrta nabav in investicijskih vlaganj ter predlog načrta
razvojnih programov za vse prostovoljne gasilske organizacije,
ki opravljajo javno službo v Občini Puconci.
Gasilska zveza skrbi za usposabljanje prostovoljnih ga‑
silcev, zavarovanje prostovoljnih operativnih gasilcev, vode‑
nje evidenc o prostovoljnih operativnih gasilcih in materialno
tehničnih sredstvih ter opravlja druge naloge, ki jih določi
župan.
S pogodbo se podrobneje uredijo naloge in financira‑
nje nalog, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti,
spremembe in prenehanje pogodbe, za naloge, ki ji opravlja
gasilska zveza po določbah Zakona o gasilstvu in so nanjo
posebej prenesene.
18. člen
(pogodba – javna služba)
S pogodbo o opravljanju gasilske javne službe se uredi
financiranje nalog, zavarovanje operativnih gasilcev, sankcije
za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, razmerja v zvezi
s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in prenehanje
pogodbe.
Sopodpisnik pogodbe je tudi gasilska zveza.
19. člen
(financiranje javne službe)
Občina Puconci na podlagi načrta varstva pred požarom
zagotavlja sredstva za:
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– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za
opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opre‑
me,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov
gasilskih enot,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delo‑
vanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju
nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi
opravljanja nalog gasilstva,
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
20. člen
(nadzor nad izvajanjem gasilske službe)
Nadzor nad izvajanjem gasilske javne službe opravlja
župan.
Kadar župan ugotovi, da gasilsko društvo ne opravlja
gasilske javne službe v skladu s tem odlokom, sklepom župana
ali pogodbo, mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da gasilsko društvo pomanjkljivosti ne opravi
v roku, župan gasilskemu društvu opravljanje gasilske javne
službe ustrezno omeji ali odvzame.
Župan in Nadzorni odbor Občine Puconci nadzorujeta
tudi namembnost uporabe dodeljenih sredstev iz občinskega
proračuna.
21. člen
(investicijska sredstva)
Investicijska sredstva, ki jih Občina Puconci vlaga za
nakup premičnega in nepremičnega premoženja gasilskih dru‑
štev, se namenijo izključno za potrebe izvajanja gasilske javne
službe.
V pogodbah z izvajalci gasilske javne službe se dolo‑
či, da morajo sredstva, ki jih je vložila Občina Puconci za
sofinanciranje nakupa premoženja gasilskih društev od dne
uveljavitve tega odloka dalje, v primeru, da se gasilskemu
društvu odvzame pravico opravljanja gasilske javne službe v
času trajanja pogodbe, skladno s 20. členom tega odloka, ali
da gasilsko društvo odstopi od opravljanja javne službe, vrniti
Občini Puconci.
2. Društva in druge nevladne organizacije, ki izvajajo
naloge zaščite, reševanja in pomoči
22. člen
(enote za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči)
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini
Puconci se lahko organizirajo v okviru društev in drugih nevla‑
dnih organizacij naslednje enote:
– enote za podvodno reševalno službo,
– enote za vzpostavljanje zvez,
– enote za iskanje pogrešanih oseb.
23. člen
(naloge enot)
Enote, službe in druge operativne sestave društev in dru‑
gih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja
in pomoči, če izpolnjujejo predpisane pogoje v skladu z merili
za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih
sestavov za zaščito, reševanje in pomoč in če jih za to določi
župan.
24. člen
(območje delovanja in naloge zaščite)
Župan podrobneje določi območje delovanja in naloge
zaščite, reševanja in pomoči, ki jih posamezne enote oprav
ljajo.
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25. člen
(pogodba o opravljanju naloge zaščite, reševanja in pomoči)
S pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in
pomoči se uredi financiranje nalog, zavarovanje operativnih
članov, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, raz‑
merja v zvezi s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in
prenehanje pogodbe.
26. člen
(zagotavljanje sredstev)
Občina Puconci zagotavlja na podlagi načrta varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami sredstva za opravljanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči ter za organiziranje in opremljanje
enot skladno z merili.
27. člen
(nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči)
Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
opravlja župan.
Kadar župan ugotovi, da društvo ali druga nevladna orga‑
nizacija ne opravlja nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu
s tem odlokom, sklepom župana in pogodbo, mu določi rok za
odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da društvo ali druga nevladna organizacija
pomanjkljivosti ne opravi v roku, župan društvu ali drugi nevla‑
dni organizaciji opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči
odpove.
28. člen
(druga društva)
Pri zaščiti, reševanju in pomoči lahko prostovoljno so‑
delujejo tudi druga društva in nevladne organizacije, če imajo
ustrezne kadre in opremo.
3. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
29. člen
(izvajanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči)
Župan lahko določi gospodarske družbe, zavode in druge
organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite,
reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in
sredstva, in sicer za:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih
nesrečah,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
– prvo veterinarsko pomoč in drugo.
Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organiza‑
cijami, ki se jih določi za izvajanje nalog zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, sklene Občina Puconci
pogodbo, v kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja
nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju Občine Puconci
ter financiranje nalog.
Občina Puconci zagotovi gospodarskim družbam, zavo‑
dom in drugim organizacijam, določenim za opravljanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči, nadomestilo dejanskih stroškov
za sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno
dejavnost.
4. Enote in službe civilne zaščite
30. člen
(enote in službe Civilne zaščite)
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini
Puconci se organizirajo enote in službe Civilne zaščite skladno
z merili za organizacijo, opremljanje in usposabljanje sil za
zaščito in reševanje.
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Občina Puconci zagotavlja sredstva za organiziranje,
opremljanje in usposabljanje enot in služb Civilne zaščite v
skladu z merili.
5. Vzdrževanje javnega reda in varnosti
31. člen
(medobčinska inšpekcija)
V času naravnih in drugih nesreč medobčinska inšpekcija
oziroma redarstvo pomaga policiji pri zagotavljanju javnega
reda in varnosti na ogroženih in prizadetih območjih.
6. Aktiviranje in mobilizacija
32. člen
(aktiviranje Civilne zaščite)
Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševa‑
nje in pomoč ob naravni in drugi nesreči odredi župan v njegovi
odsotnosti pa poveljnik Civilne zaščite ali njegov namestnik.
V primeru, da vlada odredi mobilizacijo Civilne zaščite in
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, se uporabljajo enaki
postopki in dokumenti za aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč.
33. člen
(pripravljenost enot)
Občina Puconci zagotavlja pogoje za izvedbo aktiviranja
in mobilizacije v naslednjih časih:
– štab Civilne zaščite v sestavi, ki omogoča operativno
delovanje, do 4 ure,
– službe za podporo do 4 ure,
– prostovoljne strukture do 8 ur,
– dolžnostne strukture do 8 ur.
Zdravstveni dom Murska Sobota zagotavlja 24-urno pri‑
pravljenost, v kateri se zagotavlja prvi izvoz enote za pomoč v
času do 5 minut po prejemu obvestila o nesreči.
Prostovoljna gasilska društva, ki opravljajo gasilsko javno
službo na območju Občine Puconci, glede na njihovo katego‑
rizacijo morajo zagotavljati pripravljenost, da se zagotovi prvi
izvoz enote v času:
– osrednje gasilsko društvo......................... do 10 minut
po prejemu obvestila o nesreči
– ostala gasilska društva..............................do 15 minut
po prejemu obvestila o nesreči.
VII. ORGANI VODENJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE
IN POMOČ
34. člen
(poveljnik Civilne zaščite)
Poveljnika Civilne zaščite imenuje župan.
Naloge poveljnika Civilne zaščite Občine Puconci so:
– spremljanje razmer in opozarjanje na preteče nevarnosti,
– usmerjanje izvajanja osebne in vzajemne zaščite ob
naravnih in drugih nesrečah,
– usklajevanje zaščitnih ukrepov ter organiziranje izvaja‑
nja zaščite, reševanja in pomoči v skladu z odločitvami vodje
intervencije,
– pomoč pri izvajanju umika iz ogroženih objektov ali
območij,
– obveščanje in vzdrževanje drugih stikov z organi vo‑
denja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih ne‑
srečah,
– opravljanje drugih nalog glede na svoje možnosti.
Poveljnik Civilne zaščite lahko vodjo intervencije razreši in
določi drugega vodjo intervencije v primeru, da tako odločitev
narekujejo razmere reševanja oziroma da ta ne ravna v skladu
z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite.
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Poveljnik Civilne zaščite lahko določi izmed vodij enot, ki
sodelujejo na intervenciji, po predhodnem posvetovanju z njimi
vodjo intervencije za določeno časovno obdobje intervencije.
Poveljnik Civilne zaščite je za svoje delo odgovoren žu‑
panu.
35. člen
(namestnik poveljnika CZ)
Župan imenuje namestnika poveljnika Civilne zaščite.
Poveljnik Civilne zaščite lahko v času svoje odsotnosti
pooblasti namestnika poveljnika Civilne zaščite, ki tako opra‑
vlja vse naloge poveljnika Civilne zaščite in je za svoje delo
odgovoren županu.
36. člen
(štab CZ)
Štab Civilne zaščite Občine Puconci (v nadaljevanju: štab
CZ) se organizira za strokovno pomoč pri vodenju ter opra‑
vljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja
in pomoči.
Člane štaba Civilne zaščite imenuje župan.
Delo štaba Civilne zaščite vodi poveljnik Civilne zaščite.
37. člen
(imenovanje poverjenikov CZ in njihovih namestnikov)
Župan imenuje v krajevnih skupnostih Občine Puconci
poverjenike za Civilno zaščito in namestnike poverjenikov za
Civilno zaščito na predlog pristojnega organa krajevne sku‑
pnosti.
Poverjeniki in namestniki poverjenikov za Civilno zaščito
usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev
ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševa‑
nja in pomoči na območju krajevne skupnosti, za katero so
imenovani.
38. člen
(vodja intervencije)
Vodja intervencije, je praviloma vodja gasilske enote,
na območju katere je požar ali druga nesreča, če ni drugače
določeno v načrtih zaščite in reševanja.
Vodja intervencije v primeru večjih naravnih in drugih
nesreč vodi intervencijo v skladu z usmeritvami poveljnika
Civilne zaščite.
Vodja intervencije lahko preda vodenje vodji druge eno‑
te, ki je za vodenje intervencije ob določeni naravni ali drugi
nesreči usposobljen, v primeru zmanjšanih psihofizičnih zmo‑
žnosti, poškodbe, utrujenosti oziroma, ko presodi, da potrebuje
zamenjavo.
Vodja intervencije lahko vodenje intervencije na delu ob‑
močja, kjer poteka intervencija, določi vodjo enote, ki sodeluje
na intervenciji, ki vodi intervencijo na območju, ki mu je bilo
dodeljeno, v skladu z usmeritvami vodje intervencije.
39. člen
(vodstvo intervencije)
Vodstvo intervencije sestavljajo vodje enot, ki sodelujejo
na intervenciji, in je odgovorno vodji intervencije.
Vodstvo intervencije nudi vodji intervencije podporo pri vo‑
denju in sprejemanju odločitev v zvezi z intervencijo, odločitve
pa sprejema vodja intervencije samostojno.
VIII. ZAGOTOVITEV OSNOVNIH POGOJEV ZA ŽIVLJENJE
40. člen
(osnovni pogoji življenja)
Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč odpravljajo
posledice naravnih in drugih nesreč do zagotovitve osnovnih
pogojev za življenje.
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Organi občinske uprave zagotavljajo podporo občinskim
silam zaščite, reševanja in pomoči pri odpravljanju posledic
naravnih in drugih nesreč oziroma pri zagotavljanju osnovnih
pogojev za življenje.
Organi občinske uprave predlagajo županu prednosti pri
uporabi sredstev proračuna za zagotovitev osnovnih pogojev
za življenje.
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in
drugih nesreč do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje se v
skladu s predpisanim postopkom uporabi sredstva proračunske
rezerve.
Ko so osnovni pogoji za življenje zagotovljeni, se interven‑
cija zaščite, reševanja in pomoči zaključi.
IX. POMOČ
41. člen
(nudenje pomoči)
Pomoč v silah in sredstvih iz sosednjih občin lahko zapro‑
sita poveljnik Civilne zaščite ali župan.
Občina Puconci nudi pomoč v silah in sredstvih sosednjim
občinam v okviru svojih zmožnosti, če za to zaprosi poveljnik
Civilne zaščite ali vodja intervencije na območju sosednje
občine, kjer je prišlo do naravne in druge nesreče, vendar le
tako da se zagotovi ustrezna intervencijska pripravljenost na
območju Občine Puconci.
Za nudenje pomoči sosednjim lokalnim skupnostim in
zaprosilo za pomoč iz sosednjih lokalnih skupnosti, Občina
Puconci sklene s posamezno občino dogovor o medsebojnem
sodelovanju in pomoči.
X. VODENJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI IN NALOGE ORGANOV OBČINSKE UPRAVE
42. člen
(župan)
Župan:
– skrbi za izdelavo predlogov programa in letnih načrtov
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– skrbi za realizacijo programa in letnih načrtov varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejema ocene ogroženosti, načrte zaščite in reševa‑
nja ter operativni gasilski načrt,
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe vodenja sil za
zaščito, reševanje in pomoč,
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil za zaščito, re‑
ševanje in pomoč ter določa izvajalce gasilske javne službe in
ostalih nalog zaščite, reševanja in pomoči,
– sklepa dogovore z občinami in državnimi organi o so‑
delovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi ne‑
srečami,
– sklepa pogodbe določene s tem odlokom,
– opravlja druge naloge določene s tem odlokom in za‑
konom.
43. člen
(organi občinske uprave)
Organi občinske uprave opravljajo naloge za potrebe
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami glede na svoje
delovno področje oziroma svoje pristojnosti.
V času naravnih in drugih nesreč nudijo organi občinske
uprave podporo organom vodenja in silam za zaščito, reše‑
vanje in pomoč pri izvajanju zaščitnih ukrepov ter reševanju
in pomoči.
Pristojni organ občinske uprave opravlja strokovno-teh‑
nične, upravne in administrativne naloge za potrebe zaščite,
reševanja in pomoči.
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XI. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
44. člen
(usposabljanje občanov)
Občina Puconci organizira kot neobvezne oblike usposa‑
bljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje
zaščitnih ukrepov.
45. člen
(usposabljanje odgovornih)
Občina Puconci izvaja usposabljanja pripadnikov organov
vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne zaščite
skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
XII. FINANCIRANJE
46. člen
(financiranje programov)
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi ne‑
srečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega
proračuna na podlagi kriterijev in meril, ki jih sprejme Občinski
svet ob sprejemu proračuna.
Višino sredstev za posamezno leto določi Občinski svet
Občine Puconci v proračunu. Poleg proračunskih sredstev se
sistem financira tudi iz sredstev gospodarskih družb, namen‑
skih sredstev požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril,
mednarodne pomoči in iz drugih virov.
47. člen
(pokrivanje stroškov)
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepa‑
nja ter zaščitnih in reševalnih intervencij.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so sodelovale na
intervenciji, posredujejo podatke o stroških, ki so jih imele na
intervenciji, Občini Puconci, ki zbere celotne stroške interven‑
cije.
Če povzročitelj ni znan, krije stroške zaščite, reševanja in
pomoči, ki izhajajo iz tega odloka Občina Puconci iz namenskih
sredstev občinskega proračuna, sredstev proračunske rezerve
in dodatnih sredstev, ki jih za to odobri Občinski svet.
Če je povzročitelj znan, občina posreduje zahtevek za
plačilo stroškov intervencije povzročitelju oziroma stroške od
njega izterja.
XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
48. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil, za katere so predvidene
kazenske določbe, tega odloka opravlja Medobčinska inšpek‑
cija in redarstvo.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
49. člen
Z globo 1.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna ose‑
ba, samostojni podjetnik posameznik če kuri v naravnem okolju
z odprtim ognjem v času, ko kurjenje ni dovoljeno oziroma ko je
razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega
okolja (13. člen).
Z globo 500 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba prav‑
ne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
50. člen
Z globo 2.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna ose‑
ba, samostojni podjetnik posameznik če:
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– ne obvesti Regijski center za obveščanje, policijo
ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge
nesreče takoj, ko jo opazi ali ko zanjo zve kako drugače
(7. člen),
– v delovnem procesu uporablja, proizvaja, prevaža ali
skladišči nevarne snovi oziroma kemikalije in ne načrtuje in
izvaja obveznih varnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja
za okolje ali ne izdela ocene ogroženosti ter načrt zaščite
in reševanja za nesreče, ki jih lahko povzroči s svojo dejav‑
nostjo in ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, kulturno
dediščino ali okolje zunaj območja organizacije (prvi odstavek
11. člena),
– pri opravljanju poslovne dejavnosti obremenjuje okolje
z nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami in ne posreduje
Občini Puconci podatke o virih tveganja za potrebe načrto‑
vanja skupnih zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči na
zahtevo pristojnega organa občinske uprave (drugi odstavek
11. člena).
Z globo 1.000 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

če:

51. člen
Z globo 100 evrov se za prekršek kaznuje posameznik,

– ne obvesti Regijski center za obveščanje, policijo
ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge
nesreče takoj, ko jo opazi ali ko zanjo zve kako drugače
(7. člen),
– kot lastnik ali uporabnik stanovanjske hiše na podlagi
odredbe župana noče začasno sprejeti na stanovanje evaku
iranih in ogroženih oseb (drugi odstavek 10. člena).
52. člen
Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik,
če kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem v času, ko kurjenje
ni dovoljeno oziroma ko je razglašena velika ali zelo velika
požarna ogroženost naravnega okolja (13. člen).
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi
tega odloka.
54. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Opčine Puconci
Ludvik Novak l.r.

RAZKRIŽJE
3853.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Razkrižje

Na podlagi prvega odstavka 12. člena v zvezi s 1. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) in 14. člena
Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04)
je Občinski svet Občine Razkrižje na 16. redni seji dne 20. 10.
2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Razkrižje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraže‑
valnega zavoda Osnovna šola Razkrižje (Uradni list RS,
št. 74/1999, 42/07, 83/07, 15/09) se spremeni 7. člen tako,
da se glasi:
»7. člen
Svet šole je izvoljen in sestavljen tako, kakor določa vsa‑
kokrat veljavni zakon.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2009-3
Šafarsko, dne 21. oktobra 2009
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

3854.

Odlok o spremembah Odloka o občinskih
cestah v Občini Razkrižje

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US in
76/08), Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS, št. 33/06 –
UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 42/09), Za‑
kona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08,
21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C) in Statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine
Razkrižje na 16. redni seji dne 20. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o občinskih cestah
v Občini Razkrižje
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o občinskih cestah
v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 103/02; odslej: osnovni
odlok).
2. člen
Spremeni in dopolni se 32. člen (dela na občinski cesti)
osnovnega odloka, tako, da se glasi:
»Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe ob‑
činske uprave.
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
tega člena se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem
teh del.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja
in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska
škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti
neposredno nevarnost in o tem takoj pisno obvestiti izvajalca
rednega vzdrževanja ceste in pristojni organ občinske uprave.
Upravljavec naprav in napeljav mora v roku 15 dni od nastanka
poškodb le-te odstraniti, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in
o končanih delih pisno obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja
ceste in pristojni organ občinske uprave.

Uradni list Republike Slovenije
Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka tega člena
občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav
in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.«
3. člen
Spremeni in dopolni se 41. člen (prepovedi ogrožanja
občinske ceste in prometa na njej), tako, da se glasi:
»Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško‑
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto in v obcestni jarek, odplake in druge
tekočine;
2. odvajati na cesto in v obcestni jarek meteorno vodo
razen v primeru, da ni mogoča druga rešitev, ter je za to prido‑
bljeno soglasje, ki ga izda občinska uprava;
3. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
4. ovirati odtekanje vode s ceste;
5. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
6. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje
in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo
z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;
7. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge
visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti
les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem
poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali
ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
8. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
9. odlagati na brežinah ceste kamenje, les, zemljo in drug
material ali predmete;
10. nameščati na cesto kakršne koli predmete z na‑
menom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega
odvijanja prometa;
11. poškodovati prometno signalizacijo;
12. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo;
13. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli pred‑
mete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na kako
drugače onesnaževati cesto;
14. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob
cesti napajališča za živali;
15. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podko‑
vane, da lahko poškodujejo cesto;
16. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge
gorljive snovi;
17. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini
1 m od ceste vzporedno z njo, s tem, da se razdalja 4 oziroma
1 m meri od zunanjega roba cestišča, ki ga sestavljajo vozišče,
ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine in
naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu;
18. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kme‑
tijsko orodje in stroje;
19. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;
20. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora, ki lahko poškodujejo cesto;
21. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug
material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje in
onemogočenje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in
s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa.«
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4. člen
Za tretjim odstavkom 43. člena (obveznosti sosedov ob
občinski cesti) osnovnega odloka se dodata nova odstavka, ki
se glasita:
»Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski
cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte
ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na
občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo
preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.
Lasniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinskih cestah
ali pločnikih v naseljih morajo vzdrževati zemljišča tako, da se
doseže in ohrani urejen videz naselij, kar pomeni, da morajo
zemljišča biti pokošena, očiščena in vzdrževana, da na ze‑
mljiščih ne smejo biti nametani razni odpadki (stari avtomobili,
odpadni gradbeni material in podobno).«
5. člen
Spremeni in dopolni se IX. Poglavje, tako, da se glasi:
»IX. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
(prekrški)
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli
druge objekte in naprave (drugi odstavek 30. člena osnovnega
odloka);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod in druge podob‑
ne naprave (prvi odstavek 31. člena osnovnega odloka);
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga
dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovolje‑
njem (prvi odstavek 32. člena osnovnega odloka); ali ravna v
nasprotju z tretjim odstavkom 32. člena osnovnega odloka;
4. pisno ne obvesti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in
pristojni organ občinske uprave o posegih na občinski cesti, ter ne
vzpostavi ceste v roku 15 dni od pričetka del v prvotno stanje,
5. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poško‑
dovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (33. člen
osnovnega odloka);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občin‑
sko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in
drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 37. člena osnovnega
odloka);
7. brez soglasja ob cesti odpira peskokope in gramoznice,
ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje
občinske ceste ali varnost prometa na njej (40. člen osnovnega
odloka);
8. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali
izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih
ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na
njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (41. člen osnovnega
odloka);
9. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 42. člena osnovnega
odloka) ali vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek
42. člena osnovnega odloka);
10. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč
s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu, ne
poreže vej dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali
poljščine, tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik, ne
vzdržuje zemljišča tako, da se doseže in ohrani urejen videz
naselij (tretjega odstavka 43. člena osnovnega odloka);
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11. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občin‑
ske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne
ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 44. člena
osnovnega odloka);
12. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih
del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek
45. člena osnovnega odloka);
13. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v na‑
sprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste
in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in
potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne
ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja;
14. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 46. člena osnovnega odloka);
15. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski
cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali
napravo za slikovno in zvočno obveščanje ob občinski cesti ali
jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (48. člen osnovnega
odloka);
Z globo 500 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekr‑
šek iz prejšnjega odstavka tega člena.
54. člen
(prekrški posameznikov)
Z globo 250 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki
stori katero od dejanj iz prvega odstavka 53. člena tega odloka.
55. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja občinskih cest:
1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo varno
odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena osnovnega
odloka);
2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena osnovnega odloka).
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest.

Uradni list Republike Slovenije
3855.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB-2)
(Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami 25/08) 22. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 7. člena
Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS,
št. 129/06, 79/08, 119/08) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje
(Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine
Razkrižje na 16. seji dne 20. 10. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu v Občini Razkrižje
1. člen
Ekonomska cena dnevnega programa za prvo starostno
in drugo starostno obdobje znaša 409,32 EUR.
Kot osnova za določitev plačila staršev, ki imajo stalno
bivališče v Občini Razkrižje, v skladu s pravilnikom se določi
cena v višini 380,00 EUR. Razliko cene v višini 29,32 EUR do
polne ekonomske cene 409,32 EUR krije občina iz sredstev
proračuna za otroško varstvo.
Cene veljajo od 1. 11. 2009.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep OS
Občine Razkrižje št. 602-0001/2008-10 z dne 24. 9. 2008.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
Št. 032-0010/2009-16
Šafarsko, dne 21. oktobra 2009
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

56. člen

REČICA OB SAVINJI

(kršitev obveznosti uskladitve del)
Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek investitor
objektov in naprav v ali obcestnem telesu občinske ceste, če o
nameravanih delih ne obvesti pristojne službe občinske uprave
ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji
odstavek 24. člena osnovnega odloka).
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba investitorja.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pristojne službe občinske uprave, če pred začetkom gra‑
dnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev
oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali obcestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi od‑
stavek 24. člena osnovnega odloka).«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-108/2009/2
Šafarsko, dne 20. oktobra 2009
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojnovarstvenih programov v vrtcu v Občini
Razkrižje

3856.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. in 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in
16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list
RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na
26. seji dne 22. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2009
(Uradni list RS, št. 121/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

v eurih
A.

Skupina/Podskupina kontov
I.

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

70

1.175.668
62.290
0
30.952

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

22.202

712 Globe in druge denarne kazni

1.000
300

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.000

714 Drugi nedavčni prihodki

5.450

KAPITALSKI PRIHODKI

44.060

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

34.060

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

479.466

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

228.564

741 Prejeta sred. iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU

250.902

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

441.657

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

130.327

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

2.088.355

90.800

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

29.552

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

75

751 Prodaja kapitalskih deležev
V.

44

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

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

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELE‑
ŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA

5.800

550 Odplačila domačega dolga

5.800

1.450

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

16.311

XI.

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

396.243
78.802
179.286

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

855.195

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

855.195

0

C.

270.732

16.820

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SRED‑
STEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)

671.151

–155.949

750 Prejeta vračila danih posojil

IX.

22.837

120.352

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

B.

10.000
0

INVESTICIJSKI TRANSFERI

11805

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

0

PREJETE DONACIJE

Stran

III.

139.970

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

74

1.408.880

700 Davki na dohodek in dobiček

706 Drugi davki

73

1.932.406

1.377.928

704 Domači davki na blago in storitve

72

Proračun
leta 2009

DAVČNI PRIHODKI
703 Davki na premoženje

71

43

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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–161.749
–5.800
155.949

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

161.749

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani občine.«

Stran
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2. člen
Spremeni se prvi stavek 9. člen in se glasi:
»Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sred‑
stva med odhodki proračuna v višini 329 EUR.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena in se glasi:
»Občina Rečica ob Savinji se v letu 2009 ne bo zadol‑
ževala.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009-7
Rečica ob Savinji, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje
in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de‑
diščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter
ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravni‑
mi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
C) GRAFIČNI NAČRTI
D) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
E) PRILOGE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NA‑
ČRTA
E1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
E2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
E3 Strokovne podlage
E4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
E5 Obrazložitev in utemeljitev
E6 Povzetek za javnost.
1. Opis prostorske ureditve

SEVNICA
3857.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za poslovno trgovski center Sevnica

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju:
ZPNačrt) ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na
24. redni seji dne 21. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za poslovno trgovski center Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem aktom se v skladu z Odlokom o strategiji pro‑
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07
– ZPNačrt); v nadaljevanju: SPRS, Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega
plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list RS, št. 36/02 in 87/04) in Odlokom o ureditvenem
načrtu Sevnica – Stari center – URN32 (območje Trga svobo‑
de) (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 41/93 in
40/95) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za poslovno
trgovski center Sevnica (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, pod številko
projekta 09047-00.
(3) Prostorski akt s prilogami se hrani in je na vpogled na
sedežu Občine Sevnica.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
A) ODLOK
B) TEKSTUALNI DEL PODROBNEGA NAČRTA
1. Opis prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor

3. člen
(namen OPPN)
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtuje prostorska uredi‑
tev za umestitev poslovno trgovskega centra Sevnica v prostor.
Načrtovana ureditev bo omogočala izgradnjo novega poslov‑
no trgovskega objekta na mestu obstoječega starega objekta
železnine.
(2) V ureditvenem območju OPPN je načrtovana gradnja
objekta in ureditev površin za njegovo nemoteno funkcioni‑
ranje ter gradnjo prometne, komunalne, energetske in druge
infrastrukture.
(3) Namen OPPN je določitev usmeritev v zvezi s posegi
v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoje za njihovo
izvedbo.
(4) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenih dovoljenj.
4. člen
(območje OPPN)
(1) Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri
cca. 40,5 ara in vključuje naslednja zemljišča: parc. št. 506/9 –
del, 506/10, 520/3 – del, 520/4, 520/5 – del, 520/8, 521/1 – del,
521/3, 1515/1 – del in 1518/2 – del, vse v k.o. Sevnica.
(2) Obravnavano območje zajema obstoječ poslovni
objekt (stara železnina) z dostopom (klančino) do kleti, parki‑
rišča z dostopom iz javne poti JP 872346 Obvozna cesta za
železnino – Priključek za vrtec 1-2, parkirišča ob regionalni
cesti ter del regionalne in zbirne mestne ceste.
(3) Območje OPPN je prikazano na grafičnih načrtih.
5. člen
(ureditve izven območja OPPN)
(1) Izven območja OPPN je načrtovana izgradnja pri‑
ključnega nizkonapetostnega elektro voda, ki bo z električno
energijo napajal novi objekt. Novi priključni vod se izvede iz
obstoječe transformatorske postaje Sevnica kolodvor. Elektro
vod bo potekal po zemljišču parc. št. 493/8, 493/20, 1515/1,
506,3, 506/9, 506/10, 520/4 in 520/5, k.o. Sevnica. Priključek
je predviden v dolžini ca. 162 m.
(2) Izven območja OPPN se lahko posega tudi z ostalimi
infrastrukturnimi vodi, če se pri projektiranju in gradnji izkaže
oziroma najde boljša tehnična rešitev od predvidene, pod pogo‑
jem, da rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in v soglasju
z upravljavci tangiranih vodov.
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2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve
s sosednjimi območji
6. člen
(1) Območje poslovno trgovskega centra Sevnica se na‑
haja tik ob glavni prometnici skozi Sevnico, regionalno cesto
R3 – 679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica, ki poteka južno
od obravnavanega objekta. Na zahodni strani poteka zbirna
mestna cesta LZ 373050 Ajdovec–Cesta na Dobravo, s ka‑
tere je urejen dovoz do obstoječe klančine, ki vodi v kletni del
predmetnega objekta. Na severni strani poteka javna pot JP
872346 Obvozna cesta za železnino – Priključek za vrtec 1-2
s katere je urejen dostop do asfaltnega platoja – parkirišča. Ob‑
stoječa regionalna cesta se rekonstruira na podlagi projektne
dokumentacije Ureditev regionalne ceste R3-679, odsek 3909
Breg–Sevnica–Brestanica, od km 7,066 do km 7,450, projek‑
tanta Ginex d.o.o., Nova Gorica ter projektne dokumentacije
Združene II. Etape, od km 7,450 do km 8,000, projektanta Li‑
neal d.o.o., Maribor. Obstoječi objekt železnine se v vzhodnem
delu stika z obstoječim poslovno trgovskim objektom.
(2) Območje OPPN se ne nahaja na območju kulturne
dediščine in naravnih vrednot.
2.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin

Št.
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(7) Obstoječ cestni priključek iz javne poti JP 872346 Ob‑
vozna cesta za železnino – Priključek za vrtec 1-2, se ukine.
(8) Vse prometne površine se uredi na način, da bo funk‑
cionalno oviranim osebam omogočen neoviran dostop v nov
poslovno trgovski center.
(9) Med novimi parkirišči in obstoječim poslovno trgovskim
objektom se na mestu obstoječega dotrajanega zunanjega sto‑
pnišča izvede novo širše zunanje stopnišče.
(10) Pod predvidenimi parkirišči, v južnem delu (ob ob‑
stoječi klančini), se izvede prostor za postavitev posod za
mešane komunalne odpadke in zbiralnico za ločeno zbiranje
odpadkov.
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti
in vrste posegov v prostoru
8. člen
(vrste dejavnosti)
Na območju OPPN so dopustne dejavnosti skladno z
namenom načrtovanih objektov navedenih v naslednjem čle‑
nu s poudarkom na trgovsko poslovnih, centralnih in obrtnih
dejavnostih.
9. člen

2.2.1. Funkcionalna zasnova kompleksa

(vrste objektov glede na namen)

7. člen
(1) Nov objekt bo v prostor prinesel bistveno izboljšanje
varnosti vseh udeležencev v prometu in mestu prinesel boljšo
kvaliteto bivanja s svojimi dejavnostmi, ki se bodo odvijale v
novem poslovno trgovskem centru.
(2) Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju objek‑
ta se upošteva vizualna izpostavljenost ter ureditev objekta
v smislu preoblikovanja tega prostora. Predvideni objekt se
estetsko oblikuje v smislu atraktivnosti.
(3) Klet obstoječega objekta železnine se ohrani in po
potrebi sanira in ojača. V primeru ugotovljene prevelike statič‑
ne nestabilnosti, pa se kletni del poruši in zgradi novi v enakih
gabaritih kot je obstoječa kletna etaža. Nad kletno etažo je
predvidena izgradnja pritličja ter dveh nadstropij. V kletnem
delu se bodo odvijale rekreacijske in zabavne dejavnosti kot so
kegljišče, biljard, bar. V pritličju in nadstropjih se bodo odvijale
dejavnosti, kot so turistično informacijski center (TIC), banka,
trgovine (obleka, čevlji), kavarna, itd.
(4) Obstoječa regionalna cesta, ki poteka južno od obrav‑
navanega objekta, se rekonstruira v skladu s projektno doku‑
mentacijo rekonstrukcije regionalne ceste. Med rekonstruirano
regionalno cesto ter obravnavanim objektom se izvede kolesar‑
ska steza, sledi oporni zid višine do 1 m z ustrezno varovalno
ograjo ter nato hodnik za pešce. Hodnik za pešce se na začet‑
ku in koncu obravnavanega objekta izvede v klančini (zaradi
prehodnosti funkcionalno oviranih oseb in lažje navezave na
obstoječe stanje).
(5) Obstoječe parkirne površine ob regionalni cesti se
ohranijo oziroma se prilagodijo novim uvozom/izvozom, ki se
urejajo v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste.
(6) Obstoječe parkirišče, ki je urejeno severno od predme‑
tnega objekta, se rekonstruira na način, da se kota parkirišča
zniža za ca. 1,4 m. Kot posledica znižanja kote ureditve, je
potrebna izvedba ustreznih opornih zidov. Na oporne zidove
se postavijo ustrezne varovalne ograje višine vsaj 1m. Dostop
na rekonstruirano parkirišče se uredi z zbirne mestne ceste
LZ 373050 preko obstoječega priključka, ki vodi v kletno etažo
predmetnega objekta. Cestni priključek se predvidi za prome‑
tno ureditev »desno – desno« in opremi s talno oznako »prehod
za pešce«. Parkirišče se osvetli z zunanjo razsvetljavo. Povr‑
šina med cesto LZ 373050 in predvidenim opornim zidom, se
v celotni širini izvede kot hodnik za pešce.

(1) Na območju OPPN je dovoljena gradnja nestanovanj‑
ske stavbe in gradbeno inženirskih objektov. Objekt je lahko
večnamenski. Gradnja stanovanjskega objekta ali večnamen‑
skega objekta s stanovanji ni dopustna.
(2) V skladu z enotno klasifikacijo objektov so dopustni
naslednji objekti:
1 / STAVBE
12 / Nestanovanjske stavbe
121 Gostinske stavbe:
		
12112 Gostilne, restavracije in točilnice (menze);
122 Upravne in pisarniške stavbe:
		
12201 Stavbe javne uprave;
		
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic;
		
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe;
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejav‑
nosti:
		
12301 Trgovske stavbe;
		
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti;
124 Stavbe za promet in izvajanje elektronskih ko‑
munikacij:
		
12420 Garažne stavbe;
126 Stavbe splošnega družbenega pomena:
		
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo.
2 / GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21 / Objekti transportne infrastrukture
211 Ceste;
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener‑
getski vodi.
10. člen
(vrste objektov glede na zahtevnost)
(1) Na območju OPPN je v območju načrtovanih parcel
namenjenih gradnji (PG) objektov in javnih površinah dovoljena
postavitev vseh vrst objektov glede na zahtevnost, ki se posta‑
vljajo v skladu s predpisom, ki ureja vrsto objektov glede na
zahtevnost, če s tem odlokom ni določeno drugače.
(2) Nezahtevni objekti:
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti;
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam.
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(3) Enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in od‑
dajniki, pomožni komunalni objekti;
– začasni objekti: odprt sezonski gostinski vrt;
– urbana oprema: javna telefonska govorilnica, transpa‑
rent, obešanka na drogu javne razsvetljave.
11. člen
(vrste gradenj)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe grad‑
benih in drugih del:
– gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave in nad‑
zidave),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v
sklopu opredeljenih dejavnosti,
– vzdrževanje objektov.
12. člen
(tehnične zahteve stavb)
Objekti morajo skladno z veljavnimi predpisi izpolnjevati
tehnične zahteve na področju toplotne zaščite, gretja, prezra‑
čevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in
razsvetljave v stavbah.
13. člen
(regulacijski in funkcijski elementi)
(1) Parcela namenjena gradnji (PG): namenjena je gradnji
objektov (stavbe in gradbeno-inženirski objekti), ureditvi parki‑
rišč, dostavnih poti in zelenih površin.
(2) Površina za razvoj objekta (določena z gradbeno mejo
– GM): predstavlja površino, na kateri je možna gradnja stavbe
v kletnem delu.
(3) Gradbena meja (GM): črta, ki je novozgrajena oziroma
načrtovana stavba ne sme presegati, lahko pa se je dotika v
eni ali več točkah ali je odmaknjena v notranjost. V kletnem
delu stavbe je gradbena linija določena s površino za razvoj
objekta. V prvem nadstropju je gradbena meja določena šir‑
še – tudi nad pločnikom za pešce. V drugem nadstropju pa je
gradbena meja določena na manjšem delu tlorisa stavbe (glej
grafične priloge).
(4) Gradbena linija (GL): črta, ki je načrtovan objekt
ne sme presegati, mora pa se je dotikati v vsaj eni točki.
Izven določene gradbene linije je mogoča le izvedba prvega
nadstropja upoštevajoč določeno gradbeno mejo v prvem
nadstropju. Širina izzidka nad hodnikom za pešce je maksi‑
malno 1,60 m.
14. člen
(lega objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno,
tehnično in oblikovno zasnovo)
(1) Lega objekta in odmiki od mej sosednjih zemljišč so
določeni z regulacijskimi in funkcijskimi elementi (razvidno na
grafičnih načrtih).
(2) Objekt se locira vzporedno z regionalno cesto. Stav‑
ba se lahko gradi znotraj gradbene meje (GM) na površini
za razvoj objekta. Prvo nadstropje se lahko izvede tudi nad
hodnikom za pešce.
(3) Rušitvena dela morajo potekati po veljavni zakonodaji,
izdelan mora biti projekt rušitev, elaborat ravnanja z gradbe‑
nimi odpadki. Gradbišče se mora ustrezno zavarovati, paziti
je potrebno, da emisije prahu, hrupa, ne presežejo dovoljenih
vrednosti. V ta namen se uporablja ustrezna in brezhibna grad‑
bena mehanizacija, delovišče se po potrebi škropi z vodo, da
se prepreči prašenje. Gradbene odpadke se ustrezno sortira in
odpelje na za to primerno deponijo.
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(4) Nad kletjo se uredi novo pritličje v enakih tlorisnih
gabaritih kot klet ali manjše. Prvo nadstropje se izvede zno‑
traj določene gradbene meje za prvo nadstropje, ki omogoča
izvedbo izzidka nad hodnikom za pešce. V kasnejši fazi je
možna izgradnja še enega nadstropja, ki pa bo odmaknjen »v
notranjost« ob severni rob samega objekta. Pokrival bo ma‑
ksimalno 25% tlorisne velikosti prvega nadstropja. Gradbena
meja drugega nadstropja je razvidna v grafičnih načrtih in je
drugo nadstropje ne sme presegati.
(5) Medsebojni odmiki predvidenega objekta in sosednjih
stavb se določajo v skladu s požarnimi in tehnološkimi zah‑
tevami ter predpisi glede mehanske odpornosti in stabilnosti
stavb. Med novim objektom in obstoječim poslovno trgovskim
objektom je potrebna izvedba požarnega zidu.
2.3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti
15. člen
(1) Tlorisni gabariti:
– klet – obstoječi gabariti (49 x 13m ± 10%),
– pritličje – maksimalno v velikosti kletnega dela ali
manjše,
– prvo nadstropje – znotraj določene gradbene meje za
prvo nadstropje. Izzidek nad hodnikom za pešce maksimalne
širine 1,60 m,
– drugo nadstropje – maksimalno 25% površine prvega
nadstropja v skladu z grafičnimi načrti.
(2) Vertikalni gabariti: K + P + 2N. Kota finalnega tlaka
pritličja znaša 182,36 m n.v. (± 10 cm). Najvišja točka objekta
ne sme presegati nadmorske višine 196,00 m n.v.
16. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)
Stopnja izkoriščenosti zemljišč ni določena s faktorjem.
Objekt se postavi le na območju prikazanem z gradbeno
mejo.
2.3.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
17. člen
(1) Oblikovanje osnovnega objekta: sodobno oblikovanje
arhitekture.
(2) Strehe: ravna oziroma minimalnega naklona.
(3) Fasade: sodobno oblikovanje (steklo, omet, prosoj‑
na fasada …). Možna je kombinacija različnih materialov ter
uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov. Fasade, ki
mejijo na javne ceste, naj bodo še posebej kvalitetno obliko‑
vane.
(4) Ograje: dovoljene so transparentne kovinske ograje.
Masivne ograje niso dovoljene.
(5) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov: mo‑
rajo biti oblikovno usklajeni s stavbo (materiali in barve), kateri
pripadajo.
2.3.4. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
18. člen
(1) Na obravnavanem območju se izvede nova parce‑
lacija v skladu z grafičnimi prilogami, ki so sestavni del tega
odloka.
(2) Novemu poslovno trgovskemu centru se določi par‑
cela namenjena gradnji, ki poteka po gradbeni meji. Za vzdr‑
ževanje tega objekta se koristijo javne površine ob objektu.
Izzidku nad hodnikom za pešce se določi posebna parcela,
ker izzidek posega nad javnim dobrom. Določene so tudi
parcele namenjene gradnji parkirišču in klančini na severni
strani objekta ter obstoječemu parkirišču ob regionalni cesti.
Določene so tudi parcele javnih površin.
(3) Dopustna je naknadna parcelacija pod pogojem, da
je omogočen direkten dostop do javnih površin.
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3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1. Skupne določbe
19. člen
(1) Načrtovani objekt se priključuje na obstoječo javno in‑
frastrukturo, in sicer na prometno omrežje, vodovod, kanaliza‑
cijo za odvajanje padavinskih vod in komunalnih odpadnih vod,
energetsko infrastrukturo, telekomunikacijsko infrastrukturo in
ostalo infrastrukturo.
(2) Po končanem projektiranju je treba pridobiti soglasja
pristojnih soglasodajalcev k projektnim rešitvam.
(3) Pred nameravanim posegom v varovalni pas objekta
gospodarske javne infrastrukture se o tem obvesti njegovega
upravljavca zaradi zagotovitve nadzora in upoštevanja poseb‑
nih pogojev upravljavcev v fazi izvedbe del v izogib morebitnim
poškodbam voda. V območju varovalnih pasov gospodarske
javne infrastrukture je brez soglasja upravljavca prepovedano
postavljati vse vrste objektov ter saditi drevesa. V varovalnem
pasu je prepovedano dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi
imelo za posledico zviševanja ali zniževanja globine infra‑
strukturnega voda od predpisane. Prav tako je v varovalnem
pasu gospodarske javne infrastrukture prepovedno deponirati
gradbeni ali drugi material ter postavljati začasne objekte.
(4) Na mestih, kjer so predvidene vozne površine, na
mestih križanj z drugimi infrastrukturnimi vodi in v primeru
izvajanja del v njihovem varovalnem pasu, se obstoječe vode
ustrezno zaščiti.
(5) V fazi izdelave projektne dokumentacije se novo na‑
črtovanim infrastrukturnim vodom določi ustrezne varovalne
pasove.
3.2. Prometna infrastruktura
20. člen
(1) Splošni pogoji:
– Upoštevati vso veljavno zakonodajo;
– Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi
pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključe‑
vanja, namestitve prometne signalizacije in opreme;
– Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestne‑
ga telesa ni dovoljena;
– Minimalna globina vodov komunalne infrastrukture gle‑
de na nivo vozišča ceste mora biti v skladu z veljavno zako‑
nodajo. Vzdolžnih posegov v vozišče regionalne ceste se ne
dovoljuje, dovoljeni so le odmiki v skladu z veljavno zakonoda‑
jo. Vsa prečkanja komunalne infrastrukture z regionalno cesto
so dovoljena le s prebojem oziroma podvrtavanjem, razen v
primeru sočasne izvedbe z rekonstrukcijo ceste;
– V projektni dokumentaciji treba predvideti ustrezno za‑
ščito vozišča državne ceste, da ne bo pri gradbenem posegu v
neposredni bližini državne ceste prišlo do zmanjšanja kakršne‑
koli nosilnosti vozišča (posedanje vozišča, bankin …);
– Eventuelna potreba po protihrupni zaščiti objekta in
funkcionalnega zemljišča objekta zaradi hrupa, ki ga bo pov‑
zročal promet na državni cesti ne sme biti v breme upravljavca
ceste;
– Zagotovljeno mora biti varno odvijanje prometa vseh
udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi
posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste
potekajo;
– Zagotovljena mora biti opremljenost s prometno si‑
gnalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na
spremenjene razmere za varno odvijanje prometa;
– Uporabljeno mora biti najnovejše znanje tehnike pro‑
jektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za
presojo upravičenosti njihove graditve;
– S posegom v varovalni pas državne ceste ne smejo biti
prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej,
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njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja
njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne
ceste;
– Upoštevati obstoječe in načrtovane komunalne vode;
– Vsi novi priključni vodi, ki se bodo izvajali v cestnem
telesu regionalne ceste (kanalizacija, vodovod, telekom, KDS)
za obravnavan poslovno trgovski center, naj se izvedejo, če je
le možno, istočasno z rekonstrukcijo regionalne ceste;
– Preprečiti je treba odtekanje površinskih padavinskih
voda z utrjenih površin na javne ceste.
(2) Dostop do novega objekta ostaja nespremenjen in
sicer z zbirne mestne ceste LZ 373050 Ajdovec–Cesta na Do‑
bravo. Obstoječe parkirišče, ki je urejeno severno od predme‑
tnega objekta, se rekonstruira na način, da se kota parkirišča
zniža za ca. 1,4 m. Kot posledica znižanja kote ureditve, je
potrebna izvedba ustreznih opornih zidov. Na oporne zidove
se postavijo ustrezne varovalne ograje višine vsaj 1m. Dostop
na rekonstruirano parkirišče se uredi iz zbirne mestne ceste
LZ 373050 preko obstoječega priključka, ki vodi v kletno etažo
predmetnega objekta. Cestni priključek se predvidi za prome‑
tno ureditev »desno – desno« ter prometnim znakom »II-2
Ustavi« in opremi s talno oznako »prehod za pešce. Parkiri‑
šče se osvetli z zunanjo razsvetljavo. Površina med cesto LZ
373050 in predvidenim opornim zidom se v celotni širini izvede
kot hodnik za pešce. Na parkirišču se zagotovi ureditev ustre‑
zno število parkirnih prostorov za funkcionalno ovirane osebe,
ki so ustrezno označeni.
(3) Obstoječ cestni priključek iz javne poti JP 872346 Ob‑
vozna cesta za železnino – Priključek za vrtec 1-2, se ukine.
(4) Novo zunanje stopnišče se ustrezno osvetli.
(5) Dostop do parkirišča vzdolž regionalne ceste ostane
nespremenjen oziroma se uvoz in izvoz iz parkirišča ter kole‑
sarska steza ter hodnik za pešce uredi v skladu s projektno
dokumentacijo za rekonstrukcijo regionalne ceste.
(6) Obstoječa regionalna cesta se rekonstruira na podla‑
gi projektne dokumentacije Ureditev regionalne ceste R3-679,
odsek 3909 Breg–Sevnica–Brestanica, od km 7,066 do km
7,450, projektanta Ginex d.o.o., Nova Gorica ter projektne
dokumentacije Združene II. Etape, od km 7,450 do km 8,000,
projektanta Lineal d.o.o., Maribor. Rekonstrukcija se izvede
tako, da se na severni strani regionalne ceste, vzdolž poslov‑
no trgovskega centra uredi kolesarska steza širine 2m ter
hodnik za pešce širine 1m. Kolesarska steza se bo uredila
na nadmorski višini 181,44 m n.v., hodnik za pešce pa se
bo uredil na nadmorski višini 182,36 m n.v. s klančinami na
severozahodni in jugovzhodni strani. Višinsko razliko med
kolesarsko stezo in hodnikom za pešce bo premostil oporni
zid višine do 1m. Na oporni zid se namesti varovalna ograja
višine vsaj 1m.
(7) Za kakršnokoli postavljanje objektov za reklamiranje,
obveščanje in oglaševanje turističnih in drugih objektov ter
dejavnosti v njih v varovalnem pasu regionalne ceste, je treba,
v skladu z veljavno zakonodajo, pridobiti soglasje Direkcije RS
za ceste.
(8) Vse prometne površine se uredi na način, da bo funk‑
cionalno oviranim osebam omogočen neoviran dostop v nov
poslovno trgovski center.
3.3. Elektroenergetsko omrežje
21. člen
(1) Za priključitev novega poslovno trgovskega centra na
nizkonapetostno omrežje je treba izvesti nov elektro priključek
iz obstoječe transformatorske postaje Sevnica kolodvor. Nov
elektro priključek bo potekal izven meje OPPN po zemljiščih
parc. št. 493/8, 493/20, 1515/1, 506,3, 506/9, 506/10, 520/4
in 520/5, k.o. Sevnica. Priključek je predviden v dolžini ca.
162 m.
(2) Vse obstoječe NN kablovode na območju OPPN, ki
bodo tangirani z nameravano gradnjo, je treba ustrezno za‑
ščititi. V bližini elektro vodov in naprav se upošteva veljavne
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varnostne in tehnične predpise. Doseg gradbenih strojev in
njihovih delo je treba omejiti tako, da ne bo možno približe‑
vanje istih v bližini elektro vodov na razdaljo manjšo od 3m.
Pred pričetkom zemeljskih del je treba pri upravljavcu elektro
omrežja naročiti zakoličbo vseh podzemnih elektroenerget‑
skih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, mehansko
zaščito istih, varnostne izklope ter nadzor nad izvajanjem
zemeljskih del. Izkopi v bližini elektro vodov so dovoljeni
samo ročni in pod strokovnim nadzorom upravljavca elektro
omrežja. Pri križanju oziroma vzporednem poteku komunalne
infrastrukture z energetskimi kabli je iste treba mehansko
ustrezno zaščititi v skladu z veljavnimi tehniškimi predpisi,
standardi in normativi.
3.4. Plinovodno omrežje
22. člen
Za potrebe novega poslovno trgovskega centra se koristi
zemeljski plin iz obstoječe centralne kotlovnice, ki je locirana
v kletnem delu poslovno trgovskega objekta, lahko pa se izve‑
de tudi nov samostojen priključek iz mestnega plinovodnega
omrežja, ki poteka severno od predmetnega objekta. Pri pro‑
jektiranju in izvajanju del je treba upoštevati tehnične predpise
za delo na plinovodih.
3.5. Kanalizacija
23. člen
(kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda)
V skladu s projektno dokumentacijo PZI št. K-52/2007, iz‑
delovalca GPI d.o.o. (Kanalizacija na cesti R3-679, odsek 3909
Breg–Sevnica, od km 7,066 do km 8,450 / Sevnica – I. faza), se
vse odpadne komunalne vode iz novega objekta priključijo na
javni mešani kanalizacijski sistem, ki poteka vzdolž regionalne
ceste. Možna je tudi izvedba hišnega črpališča za črpanje ko‑
munalnih odpadnih voda iz kletnega dela objekta.
24. člen
(kanalizacija za odvajanje padavinske vode)
(1) Padavinske vode iz strehe obravnavanega objekta
se spelje v obstoječo mešano kanalizacijo, ki je zgrajena na
parkirišču ob regionalni cesti.
(2) Padavinske vode iz parkirišča na severnem delu se
spelje v obstoječo javno mešano kanalizacijo, ki poteka po me‑
stni zbirni cesti. Prav tako se padavinske vode, ki se zbirajo na
dnu klančine (pri vhodu v kletni del objekta) s pomočjo črpališča
odvajajo v obstoječo javno mešano kanalizacijo, ki poteka po
mestni zbirni cesti.
(3) Onesnaženo padavinsko vodo z betonskih in asfaltira‑
nih površin – parkirišč, je treba pred izpustom v javno mešano
kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranih in v skladu z
zakonodajo predpisanih lovilcih olj.
3.6. Vodovod
25. člen
(1) Za novi poslovno trgovski center se izvede nov vodo‑
vodni priključek iz obstoječe trase javnega vodovoda, ki poteka
vzdolž regionalne ceste. Pri projektiranju je treba upoštevati
projektno dokumentacijo PGD št. 2853/06-V, Načrt zaščite in
prestavitve vodovoda (Regionalna cesta R3-679, 3909 Breg–
Sevnica–Brestanica, od km 7+066 do km 8+450), izdelovalca
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o..
(2) Vodomerni jašek mora biti izveden izven objekta na
vedno dostopnem mestu. Izvedba na parkirnih in prometnih
površinah ni dovoljena. Priključek se izvede v skladu z veljav‑
nimi tehničnimi predpisi.
(3) Za zagotovitev požarne vode je v neposredni bližini
obstoječe javno hidrantno omrežje.
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3.7. Omrežje zvez
26. člen
(1) Za novi poslovno trgovski center se izvede nov tele‑
fonski priključek iz obstoječega jaška KJ3.
(2) Nov poslovno trgovski center se lahko priključi tudi
na obstoječe KDS omrežje. Priključek se izvede vzporedno s
telefonskim priključkom.
4. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
ter ohranjanja narave
4.1. Varstvo voda
(1) Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja mora
biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in to‑
plote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05) in Odlokom o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 43/07). Odpadne komunalne vode iz objekta
se spelje v javno mešano kanalizacijo.
(2) Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo do‑
segli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
(3) Onesnažene padavinske vode iz manipulativnih utrje‑
nih površin se vodijo preko lovilca olj v obstoječo javno mešano
kanalizacijo.
4.2. Varstvo tal
27. člen
(1) Ob izkopu gradbene jame je treba odstraniti plodno
zemljo, jo deponirati na primernem mestu znotraj parcele na‑
menjene gradnji in jo uporabiti za ureditev zelenic.
(2) Možen vpliv na tla bo največji v času zemeljskih
in gradbenih del. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja
možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in tran‑
sportnih vozil.
4.3. Varstvo zraka
28. člen
(1) Objekt ne sme povzročati povečanja emisij onesnaže‑
vanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih
koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi,
ki urejajo varstvo zraka.
(2) Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da
zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene z
uredbo.
4.4. Varstvo pred hrupom
29. člen
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnava‑
no območje skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08),
uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. S pred‑
videnim posegom ne smejo biti presežene kritične vrednosti
kazalcev hrupa L(dvn) za III. stopnjo varstva pred hrupom.
4.5. Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
30. člen
Gradnja objektov in naprav ter razmestitev dejavnosti, ki
so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati obreme‑
nitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju
v naravnem in življenjskem okolju.
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4.6. Varovanje naravnih virov

5.4. Varstvo pred požarom

31. člen
Na območju OPPN je treba:
– zagotoviti stalno oskrbo z vodo, pri tem pa ne smejo biti
ogroženi vodni viri občine;
– zagotavljati racionalno rabo virov (zaprti sistemi, varčno
ravnanje s pitno vodo).

37. člen
(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi.
(2) Za zagotovitev požarne varnosti je v neposredni bližini
predmetnega objekta zgrajeno javno hidrantno omrežje.
(3) V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozi‑
lom neposredno do objekta iz vseh smeri. Delovne površine za
intervencijska vozila se zagotovijo na severnem in vzhodnem
parkirišču.
(4) Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni
možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zi‑
dovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo
biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala.
(5) Investitor objekta, za katere bo ob upoštevanju
Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi
projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požar‑
ne varnosti, je dolžan pred vložitvijo vloge za izdajo gradbene‑
ga dovoljenja, pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam
od Uprave RS za zaščito in reševanje.

4.7. Ravnanje z odpadki
32. člen
(1) Za zbiranje odpadkov se uredi prostor za postavitev
posod za mešane komunalne odpadke in zbiralnico za ločeno
zbiranje odpadkov. Ta prostor je umeščen pod parkirišči sever‑
no od predmetnega objekta.
(2) Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komu‑
nalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec
odvoza odpadkov. Vsi uporabniki odvoza komunalnih odpad‑
kov so dolžni ravnati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki
na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95, 43/98
in 44/04).
(3) Pri načrtovanju odjemnega mesta je treba upoštevati
Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS,
št. 21/01).
(4) Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
gradbene odpadke oddajo v predelavo za to pooblaščenem
podjetju. Naročilo za prevoz gradbenih odpadkov v predelavo
mora biti zagotovljeno pred začetkom izvajanja gradbenih del.
4.8. Varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem
33. člen
Na območju OPPN je treba upoštevati:
– uporaba svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, mora biti enak 0%;
– obvezna uporaba varčnejših sijalk.
5. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
pred požarom
5.1. Obramba in zaščita
34. člen
Glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklo‑
nišč (Uradni list RS, št. 57/96) ter Zakona o varstvu pred narav‑
nimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB), za
obravnavan objekt ni treba predvideti zaklonišč, zaklonilnikov
ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvo‑
vanji, treba pa je obvezno izvesti ojačitev prve plošče tako, da
zdrži rušenje objekta nanjo.
5.2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
35. člen
Pri gradnji načrtovanih objektov je treba upoštevati Zakon
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 51/06 – UPB).
5.3. Seizmološke zahteve
36. člen
(1) Objekte je treba graditi po pogojih, predvidenih za
območje (spodnjeposavsko – kozjansko potresno območje).
(2) Pri načrtovanju nove zazidave in z njo povezanih ure‑
ditev je treba upoštevati določila pravilnikov o dimenzioniranju
in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje
seizmične intenzitete VII. Stopnje lestvice Mercalli - Cancan Seiberg.

6. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN
6.1. Etapnost gradnje
38. člen
(1) Na območju OPPN je možno stavbo in gradbeno inže‑
nirske objekte graditi fazno.
(2) V 1. fazi je načrtovana gradnja novega poslovno trgo‑
vskega centra (K + P + 1N), parkirišče na severnem delu ter
pripadajočo gospodarsko infrastrukturo. V 2. fazi je načrtovana
gradnja dodatnega nadstropja.
6.2. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
39. člen
(1) V času gradnje je investitor oziroma izvajalec del
dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako or‑
ganizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda,
izlitje nevarnih snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda na
sosednja zemljišča.
(2) Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti
s težko gradbeno mehanizacijo, razen na posebej utrjenih in
zaščitenih prevodih, ki se določijo v dogovoru s pooblaščenim
predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture neposre‑
dno na terenu.
(3) V pasu komunalnih vodov širine 2 x 5m niso dovoljene
deponije gradbenega in drugega materiala, niti postavljanje
začasnih gradbenih objektov.
(4) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati
vsa določila, navedena v posameznih poglavjih ter vse smer‑
nice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
6.3. Dopustna odstopanja
40. člen
(1) Priključevanje novega poslovno trgovskega centra
Sevnica na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo se lah‑
ko izvede tudi drugače, kot je določeno s tem odlokom, pod
pogojem, da rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in v
soglasju z upravljavci tangiranih vodov.
(2) Dovoljena so odstopanja od zakoličbenih točk parcele
namenjene gradnji v smislu prilagoditve obstoječi parcelaciji in
stanju v prostoru pod pogojem, da so omogočene vse ureditve
določene s tem odlokom.
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(komunalni prispevek)
Komunalni prispevek se obračuna na podlagi veljavnega
občinskega odloka o komunalnem prispevku.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje občinskega
podrobnega prostorskega načrta iz 4. člena tega odloka pre‑
neha veljati Odlok o Ureditvenem načrtu Sevnica – Stari center
– URN32 (Območje Trga svobode) – (Uradni list SRS, št. 48/87
in Uradni list RS, št. 41/93 in 40/95).
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2009
Sevnica, dne 21. oktobra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3859.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popra‑
vek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 126/07,
57/09 – Skl. US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Sevnica na 24. redni seji dne 21. 10. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo
št. 1155/1, pot v izmeri 164 m², pripisano v zemljiškoknjižnem
vložku št. 686, k.o. Cerovec.
2. člen
Nepremičnina, navedena v 1. členu tega sklepa, preneha
imeti značaj javnega dobra in se parcela št. 1155/1 odpiše iz ze‑
mljiškoknjižnega vložka št. 686, k.o. Cerovec, in se zanjo v isti k.o.
odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska
pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0062/2008
Sevnica, dne 21. oktobra 2009

3858.

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 –
popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US,
126/07, 57/09 – Skl. US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Sevnica na 24. redni seji dne 21. 10.
2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo
št. 3863/3, pot v izmeri 35 m², pripisano v zemljiškoknjižnem
vložku št. 80, k.o. Malkovec.
2. člen
Nepremičnina, navedena v 1. členu tega sklepa, preneha
imeti značaj javnega dobra in se parcela št. 3863/3 odpiše iz
zemljiškoknjižnega vložka št. 80, k.o. Malkovec, in se zanjo v
isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži
lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a,
p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0071/2009
Sevnica, dne 21. oktobra 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

ŠKOCJAN
3860.

Pravilnik o vrednotenju športnih programov
v Občini Škocjan (UPB-1)

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 15/08 – ZOPA), določil Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00,
31/00 – popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07
– UPB-2) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS,
št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 21. redni
seji dne 3. 3. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju športnih programov v Občini
Škocjan (UPB-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za razdeli‑
tev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na
področju športa v Občini Škocjan (v nadaljevanju: občina). Sred‑
stva za sofinanciranje športa se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
Javni interes na področju športa v občini obsega naloge
lokalnega pomena na področjih športa, ki se opredelijo v let

Uradni list Republike Slovenije
nem programu športa. Javni interes na področju športa se
uresničuje tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje progra‑
mov, navedenih v letnem programu športa,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti v občini,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomemb‑
ne javne športne objekte.
3. člen
Izvajalci letnega programa športa v skladu s tem pravil‑
nikom so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge orga‑
nizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
4. člen
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prej‑
šnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja športnega pro‑
grama, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem
področju,
– da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vključene
v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne (športna oprema in
rekviziti), prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske
in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih
aktivnosti,
– da imajo poravnane vse obveznosti do občine,
– delujejo najmanj dve leti,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila
o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrto‑
vanih aktivnosti.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. Programi sofinanciranja
5. člen
Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in
ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna
vsem izvajalcem športnih programov:
– programe športne vzgoje otrok in mladine,
– programe športne rekreacije,
– programe kakovostnega športa,
– programi vrhunskega športa,
– šport invalidov,
– razvojne in strokovne naloge v športu:
a) izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro‑
kovnih kadrov v športu,
b) organizacija občinskih športnih prireditev,
c) priznanja športnikom in športnim delavcem,
č) športne objekte,
d) delovanje društev ter občinskih in drugih zvez.
6. člen
Občinski svet z letnim programom športa določi tiste
vsebine in programe, ki jih bo občina v tekočem proračunskem
letu sofinancirala.
Večji del športnih programov je odvisen od avtonomne‑
ga dela interesne športne sfere in se sofinancira iz drugih
virov.
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7. člen
Občina za programe športa, ki jih sofinancira iz javnih
sredstev, enkrat letno izvede javni razpis, in sicer po sprejetju
proračuna za tekoče leto, v katerem občinski svet določi skupni
obseg sofinanciranja.
Javni razpis se objavi na spletnih straneh Občine Škocjan
ali na drug krajevno običajen način.
8. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi
programi,
– okvirno višino sredstev, ki so namenjena za predmet
javnega razpisa,
– pogoje in merila za izbor programov in za dodelitev
sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena
sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo in za posredovanje informacij
v zvezi z razpisom.
9. člen
Pri vrednotenju vlog s prispelimi programi se upoštevajo
le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posamezne
izvajalce pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni
po roku za oddajo prijave. Pozvani izvajalci morajo svoje vloge
dopolniti v primernem roku, sicer jih organ s sklepom zavrže
kot nepopolne oziroma nerazumljive.
10. člen
Na podlagi prijav na javni razpis komisija v skladu s tem
pravilnikom in določili razpisa izbere in ovrednoti programe
športa, ki so prispeli na javni razpis.
Komisijo določi župan za dobo štirih let. Komisijo sesta‑
vljajo predsednik in najmanj dva člana, od tega najmanj eden,
ki je zaposlen na Občini Škocjan.
Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za
spremembe meril za vrednotenje športnih programov.
11. člen
Prijavitelj programa mora biti v roku enega meseca od
poteka roka za prijavo na javni razpis obveščen o izbiri progra‑
mov, ki jih bo občina sofinancirala v tekočem letu.
Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračun‑
skih sredstev sprejme direktor občinske uprave oziroma druga,
od direktorja pooblaščena oseba.
Zoper sklep o izbiri je možno podati utemeljen ugovor
županu občine v roku 15 dni od prejema sklepa.
Komisija obravnava prejete ugovore in predlog o dokončni
določitvi števila točk za vse programe posreduje v sprejem
županu. Odločitev župana je dokončna.
12. člen
Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo letne
pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se
opredeli:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, ma‑
tična številka, številka računa),
– vsebino in obseg izbranega programa, ki se sofinan‑
cira,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev, ki se
zagotovijo iz občinskega proračuna,
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– čas trajanja pogodbe,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti
dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi
dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o
spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih ob‑
veznosti,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
13. člen
Zneski, pridobljeni na podlagi točkovanja izbranih progra‑
mov, ki so nižji od 50 evrov, se ne izplačujejo.
III. ŠPORTNI OBJEKTI
14. člen
Izvajalcem športnih programov se omogoči brezplačna
uporaba pokritih športnih objektov v Občini Škocjan.
Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja izbra‑
nega programa.
Podrobnejši način uporabe objektov stranki določita s
pogodbo.

Uradni list Republike Slovenije
vajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Komisija v zvezi z določili tega člena županu predlaga
ustrezne ukrepe. Na podlagi predlogov komisije izda župan
ustrezne sklepe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov so
opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
19. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (Uradni list
RS, št. 48/07) in priloga tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 671-0002/2009
Škocjan, dne 19. maja 2009
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

IV. KONTROLA IN NADZOR IZVAJANJA
PROGRAMOV ŠPORTA
15. člen
Izvajalci programov športa, ki imajo z občino sklenjeno
letno pogodbo o sofinanciranju programov, so dolžni programe
izvajati v obsegu, kot je določen v pogodbi.
Prejemnik namenskih sredstev iz občinskega proračuna
je na zahtevo občine dolžan predložiti ustrezne dokumente in
podatke, ki se nanašajo na namensko porabo sredstev.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in po‑
rabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. O nepra‑
vilnostih obvesti komisijo, ki lahko v primeru, da izvajalci ne
izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravil‑
nika in drugimi predpisi ter načeli s področja športa, predlaga,
da se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora
izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamu‑
dnimi obrestmi.
17. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za šport,
so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega
pravilnika in so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih
programov do 31. 3. naslednjega koledarskega leta. Poročila
obravnava občinski svet v okviru poročila o realizaciji letnega
programa športa ob zaključnem računu.
V primeru, da se po pregledu in analizi letnih poročil ali
izvedenega nadzora na mestu izvajanja programov ugotovi, da
se programi niso izvajali kot so opredeljeni v pogodbi, se izva‑
jalcu teh programov sredstva, zagotovljena v pogodbi, ustrezno
zmanjšajo oziroma ukinejo.
V primeru, da se na osnovi podanega letnega poročila
ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno
pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem
obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju
ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega
proračuna, je dolžan prejeta sredstva vključno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec do roka, navedenega v prvem odstavku tega
člena ne odda letnega poročila, se šteje, da programov ni iz‑
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3861.

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči
v Občini Šmarješke Toplice

Na podlagi 99. in 100.a člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.),
122/07 Odl. US: U-I-11/07-45), 21. in 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US:
U-I-427/06-9) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke
Toplice na 27. redni seji dne 20. 10. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini
Šmarješke Toplice
1. člen
S tem pravilnikom Občina Šmarješke Toplice določa kri‑
terije in postopek dodelitve socialnih pomoči, ki jih organizira in
izvaja Center za socialno delo Novo mesto v skladu z določili
vsakoletnega rednega pogodbenega razmerja.
Sredstva za denarno socialno pomoč se zagotovijo z
vsakoletnim proračunom Občine Šmarješke Toplice.
Do občinske socialne pomoči so upravičeni državljani Slo‑
venije in občani Občine Šmarješke Toplice, ki imajo v njej stalno
prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti
nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske
možnosti za rešitev socialne stiske.
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna
denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se dodeli enkrat
letno.
2. člen
Upravičenec socialne pomoči je:
– občan, ki je upravičen do denarne socialne pomoči kot
edinega vira za preživljanje po Zakonu o socialnem varstvu,
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– občan, ki nima zadostnih sredstev za preživljanje, po‑
tem ko je izčrpal vse možnosti za pridobitev sredstev za preži‑
vljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki
iz premoženja, denarnih pomoči in drugih virov, po predpisih s
področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče
ni dolžan preživljati,
– občan, ki zaradi utemeljenih razlogov ne more uvelja‑
vljati denarnega nadomestila med brezposelnostjo,
– občan, ki se na podlagi spleta neugodnih okoliščin
(dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt, v družini, naravne ne‑
sreče itd) znajde v takšnem položaju, da ne more poravnati
najnujnejših obveznosti,
– občan, ki zaradi socialne nekomunikativnosti ni vložil
prošnje za uveljavitev katere od socialnih pomoči, do katere bi
bil sicer upravičen,
– drugi, če se ugotovi utemeljenost.
3. člen
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi lastni dohod‑
ki in prejemki po 27. in 28. členu Zakona o socialnem varstvu,
in sicer dediščine, darila, dohodki in prejemki, posameznika in
njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi vsi
drugi dohodki in prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo ter drugih prejemkov
za nego in pomoč,
– otroškega dodatka,
– dodatka za nego otroka,
– pomoči za opremo novorojenca,
– stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom,
– štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni ali omo‑
gočajo usposabljanje ali izobraževanje,
– sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne
nesreče in
– denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem var‑
stvu.
V lastni dohodek se štejejo tudi sredstva za tujo nego in
pomoč, ki jih dobiva oseba, za katero skrbi oseba, ki uveljavlja
pravico do denarne socialne pomoči, ali njen družinski član.
V lastni dohodek rejniške družine se šteje nagrada za
otroka v rejništvu, ki jo prejema rejniška družina.
Od lastnega dohodka se odštejejo izplačane preživnine v
višini izvršljivega pravnega naslova.
Kot lastni dohodek, ki je podlaga za določitev višine
denarne socialne pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni
dohodki in prejemki, ugotovljeni za samsko osebo oziroma
družino v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem
vložitve vloge.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine,
odpravnine, nagrade ipd.), se v letu, ki so izplačani, štejejo v doho‑
dek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež.
4. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena pri:
– nakupu šolskih potrebščin,
– plačilu šole v naravi, letovanj in drugih stroškov vezanih
na šolanje otrok,
– nakupu kurjave in ozimnice,
– plačilo položnic za kritje stroškov elektrike in komunalnih
storitev,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa
jih ne pokriva ZZZS,
– doplačilu nakupa osebnih pripomočkov ali naprav za
invalidno osebo,
– kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenu‑
tne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer
upravičenca, ki se ocenijo v sodelovanju s Centrom za socialno
delo.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč tudi
takrat, ko občan presega cenzus minimalnega dohodka (vendar
ne več kot 100%), v primerih težje bolezni v družini oziroma ne‑
sposobnosti za pridobitno delo ali elementarni nesreči.
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Višina enkratne pomoči je najmanj 70 € in največ dvakra‑
tni znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka iz Zakona
o socialnem varstvu.
Denarna pomoč se nakaže neposredno upravičencu na
njegov osebni račun, drugi osebi ali ustanovi (izvajalec, doba‑
vitelj, organizator), ki jo določi Center za socialno delo.
5. člen
Občani pri Centru za socialno delo Novo mesto vlagajo
zahtevke za dodelitev občinske socialne pomoči na obrazcu
»Vloga za enkratno občinsko socialno pomoč občanom Občine
Šmarješke Toplice«. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna doka‑
zila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem
varstvu in s tem pravilnikom.
Center za socialno delo Novo mesto preveri vse podatke
iz vloge in dokazil, pripravi mnenje, ter ga posreduje Občini
Šmarješke Toplice.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne
socialne pomoči vodi delavec občinske uprave pristojen za
socialno varstvo. Občinska uprava odloči o upravičenosti do
dodelitve in višini denarne pomoči z odločbo v roku 30 dni od
prejema popolne vloge.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana
Občine Šmarješke Toplice v roku osmih dni od vročitve od‑
ločbe. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno
ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi
zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan v roku
petnajstih dni. Na odločitev župana ni možna pritožba, prija‑
vitelj lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred
pristojnim sodiščem.
7. člen
Pri odločanju o dodelitvi denarne socialne pomoči se
poleg določb tega pravilnika uporabljajo tiste določbe zakona,
ki urejajo področje socialnega varstva in ki se nanašajo na
denarno socialno pomoč.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2009-5
Šmarjeta, dne 22. oktobra 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

TABOR
3862.

Odlok o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Tabor

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1,
Uradni list RS, št. 39/06 – u. p. b. in 70/08), 3. in 7. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS,
št. 32/93 in 30/98), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – u. p. b. in 76/08),
3. in 26. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 3/07
– u. p. b. in 17/08), 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni
list RS, št. 120/06), 3. člena Statutarnega sklepa Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 89/98) je Občinski svet Občine Tabor na
22. redni seji dne 19. 10. 2009 sprejel
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ODLOK
o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja ob‑
vezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna
služba) na celotnem območju Občine Tabor (v nadaljevanju:
občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostor‑
ska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne služ‑
be,
5. financiranje javne službe,
6. vrste objektov in opreme za izvajanje javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
(cilji javne službe)
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
1. uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komu‑
nalnih odpadkov«;
2. izboljšati dostop do storitev javne službe;
3. zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranja komunal‑
nih odpadkov;
4. zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo
preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču komunalnih
odpadkov;
5. zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede
na vir nastajanja odpadkov, osveščanje in obveščanje upo‑
rabnikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki ter
izdelavo letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
5. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo na‑
slednji pomen:
1. Komunalni odpadek po tem odloku je odpadek iz
gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek
iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti in je
uvrščen v skupino odpadkov s številko 20 s klasifikacijskega
seznama odpadkov in podskupino s številko 15 01 s klasifika‑
cijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju
z odpadki (v nadaljevanju tega odloka: odpadek).
2. Povzročitelj odpadkov po tem odloku je oseba, katere
delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni
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povzročitelj odpadkov), oziroma vsaka oseba, ki izvaja pred ob‑
delavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo
lastnosti ali sestava teh odpadkov.
3. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna
ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti.
4. Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno
s tem odlokom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obve‑
znega ravnanja s komunalnimi odpadki.
5. Prepuščanje odpadkov po tem odloku je oddaja od‑
padkov v nadaljnje ravnanje izvajalcu javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov.
6. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih nji‑
hovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo razvr‑
ščanje ter predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
7. Izvajalec javne službe je oseba, ki skladno s tem od‑
lokom opravlja dejavnost javne službe ravnanja s komunalnih
odpadkov.
8. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov so
odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)«
s klasifikacijsko številko 20 01 in ločeno zbrana odpadna em‑
balaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »Embalaža
(vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek)«
s klasifikacijsko številko 15 01 s klasifikacijskega seznama od‑
padkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.
9. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso
nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
10. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe.
11. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine "Drugi
komunalni odpadki" s klasifikacijsko številko 20 03 07 s klasifika‑
cijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju
z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za
prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
12. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se skla‑
dno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med
odpadke s številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama
odpadkov.
13. Embalaža so vsi izdelki iz kateregakoli materiala, na‑
menjeni temu, da blago, ne glede na to, ali gre za surovine ali
izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja,
rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od
proizvajalca do končnega uporabnika ali potrošnika.
14. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je od‑
padna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpa‑
dek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim
odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni, storitveni ali
drugi dejavnosti.
15. Zbiralnica ločenih frakcij ali »Ekološki otok« je
pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbi‑
ranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer
povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te
frakcije prepuščajo.
16. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opre‑
mljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih
frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne
službe te frakcije oddajajo.
17. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno
vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s po‑
stanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča,
da povzročitelj komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te
frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi
pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši
čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje
teh frakcij.
18. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst
ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše
okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne
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odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica
nevarnih frakcij.
19. Prevzemno mesto je vnaprej določen prostor, kjer
uporabniki v predpisanih namenskih posodah ali zabojnikih za
odpadke prepuščajo te odpadke izvajalcu javne službe.
20. Zbirno mesto je prostor, kjer imajo uporabniki name‑
ščene predpisane namenske posode ali zabojnike za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov v času do prevzema odpadkov.
21. Stavba je stavba po predpisih o graditvi objektov, v
kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb.
22. Objekt je objekt po predpisih o graditvi objektov, v ali
na katerem se opravlja proizvodna ali storitvena dejavnost ali je
v javni rabi, ki povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih,
ki so izdani na njihovi podlagi.
6. člen
(Strokovno tehnične naloge javne službe)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z občinskim aktom ali pogodbo z izvajalcem
javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja
občinska uprava.
(2) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in
izvajalcem javne službe.
(3) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge,
ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so:
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi
z načrtovanjem razvoja javne službe in izvedbo načrtovanih
infrastrukturnih ureditev;
– zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z načrtova‑
njem komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega
območja;
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje
za izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;
– pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za
potrebe javne službe.
(4) Občinska uprava izvaja nadzor nad izvajanjem javne
službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in
zagotavljanja kakovosti.
7. člen
(subsidiarno ukrepanje)
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremeni‑
tve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stro‑
ške odprave teh posledic, če jih ni mogoče pripisati določenim
ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev
obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče
drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega od‑
stavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev
okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzro‑
čitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
8. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Javno službo po tem odloku zagotavlja občina v eni izmed
oblik, predpisanih z zakonom, na celotnem območju občine v
obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
9. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Pristojni organ občine sprejme tehnični pravilnik o
zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
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pravilnik) na predlog izvajalca javne službe. V enaki obliki
in postopku se sprejmejo tudi vse dopolnitve in spremembe
pravilnika.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpad‑
kov;
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z me‑
rili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne
kategorije uporabnikov;
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in
pogoje njihove uporabe;
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic;
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov
v zbirnih centrih;
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih
mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standar‑
dov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe.
10. člen
(javno pooblastilo)
(1) Izvajalec javne službe ima, glede na potrebe izvaja‑
nja javne službe javno pooblastilo za izdajo smernic za izdajo
smernic za načrtovanje prostorske ureditve in mnenj k predlogu
prostorskega akta v skladu z določbami Zakona o urejanju
prostora.
(2) Izvajalec javne službe ima, glede na potrebe izvajanja
javne službe javno pooblastilo za predpisovanje projektnih
pogojev v fazi priprave projekta in izdajo soglasja k projektnim
rešitvam v skladu z Zakonom o graditvi objektov.
(3) O pritožbah zoper odločbe izvajalca, ki jih v upravnem
postopku izda o zadevah iz prvih dveh odstavkov tega člena,
odloča župan, razen če zakon določa drugače.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
11. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja in
prevoza, obdelave komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki
prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:
1. storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevze‑
mnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih;
2. storitve obdelave komunalnih odpadkov, vključno s
sortiranjem in tehtanjem odpadkov, s katerimi se spreminja
lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže
odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja
biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjša‑
nja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja
možnosti za njihovo predelavo;
3. storitve predhodnega skladiščenja komunalnih od‑
padkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali za
odlaganje, vključno s prevozom preostankov odpadkov po ob‑
delavi iz prejšnje alineje na regijsko odlagališče za nenevarne
odpadke.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja
javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur.
12. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse
uporabnike storitev javne službe.
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komu‑
nalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
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– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stal‑
no ali začasno prebiva ena ali več oseb;
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na ka‑
terem se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost;
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, ki povzroča
nastajanje komunalnih odpadkov.
(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do
uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu,
najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika
oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je
dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa upo‑
rabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve
predpisanih pogojev.
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz
drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelne
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti upo‑
rabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne službe
lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela objekta, v
kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb oziroma v ali
na katerem se opravlja gospodarska ali negospodarska dejav‑
nost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če
je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelne pravice
in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več
nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino po‑
sebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(7) Uporabniki iz prejšnjih odstavkov so prosti obveznosti
po tem odloku, če izvajalcu javne službe izkažejo, da stavba ali
objekt oziroma del stavbe ali objekta ni v uporabi neprekinjeno
že najmanj en mesec.
Prevzemanje komunalnih odpadkov
13. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v
okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje
ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno
embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobna odpadna embalaža iz stekla,
– drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih
materialov,
– drobna odpadna embalaža iz kovine,
– biološki odpadki,
– nevarni odpadki iz gospodinjstev.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne
frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komu‑
nalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno
na podlagi prejšnjih odstavkov, se zbirajo kot mešani komunalni
odpadki.
(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke
izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označene
zabojnike ali posode, postavljene na prevzemnih mestih, zbi‑
ralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, ki so določeni
s tem odlokom ter navodili izvajalca.
(5) Nevarne frakcije, ki nastajajo v gospodinjstvih, mora
prevzemati za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh
frakcij usposobljena oseba.
14. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih
frakcij,
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih cen‑
trih in
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– 1-krat letno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevze‑
mnih mestih kosovnih odpadkov.
(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo redno
prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih
odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah
nevarnih frakcij.
(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način lo‑
čenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega
člena določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami, ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami.
15. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih
frakcij zagotoviti tipske vreče ali zbiralnice ločenih frakcij, ki
morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za
prevzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz prvega
odstavka 13. člena tega odloka.
(2) Zbiralnice ločenih frakcij so prostorsko razporejene:
– v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena
zbiralnica na vsakih 500 prebivalcev.
(3) Iz zbiralnic se po programu iz tretjega odstavka
14. člena redno in nemoteno zagotavlja ločen prevoz frakcij v
nadaljnjo obdelavo.
16. člen
(zbiralnice nevarnih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje nevarnih
frakcij zagotoviti zbiralnice nevarnih frakcij, ki morajo biti opre‑
mljene s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za
prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, in sicer
najmanj:
– eno zbiralnico nevarnih frakcij v naselju z več kot 25.000
prebivalci,
– dve zbiralnici nevarnih frakcij v naselju z več kot 60.000
prebivalci,
– eno zbiralnico nevarnih frakcij na vsakih 60.000 prebi‑
valcev v naselju z več kot 100.000 prebivalci.
(2) V naseljih z več kot 1000 prebivalci, v katerih ni
zbiralnice nevarnih frakcij, se ločeno zbiranje nevarnih frakcij
zagotavlja najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiral‑
nico nevarnih frakcij po vnaprej določenem urniku, ki ga določi
izvajalec javne službe.
(3) Če je premična zbiralnica iz prejšnjega odstavka to‑
vorno vozilo, mora njegov postanek v posameznem naselju
trajati vsaj tri ure.
(4) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov v naseljih iz drugega odstavka tega člena najmanj
štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični
zbiralnici obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom,
objavljenim v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno
običajen način.
17. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic)
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega
pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne
ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve
zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, občina zago‑
tovi drugo primerno javno površino.
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki
ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in
oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne
frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilni‑
kom iz 9. člena tega odloka.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati
tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
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– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako,
da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranje‑
vanje skladno s predpisi,
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja
in
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komu‑
nalnih odpadkov ne glede na njihovo prebivališče.
(4) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakci‑
je in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in
jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpre‑
mljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje
odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa,
med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
18. člen
(prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opra‑
vlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej
določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe
v tipiziranih posodah s prostornino 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l,
5m3–30 m3 ali v tipiziranih vrečah.
(2) Tipizirane vreče za prepuščanje mešanih komunalnih
odpadkov, ki jih določa pravilnik iz 9. člena tega odloka, se lahko
uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih razlogov (na primer
zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti od prevzemnega
mesta ali izrednega povečanja količine odpadkov) ni mogoče
uporabiti posode ali zabojnika iz prejšnjega odstavka. V teh pri‑
merih morajo uporabniki do prevzema hraniti odpadke pri sebi.
(3) Izvajalec javne službe zagotovi prevzemanje meša‑
nih komunalnih odpadkov v skladu s tehničnim pravilnikom iz
9. člena.
19. člen
(velikost in število obveznih posod za odpadke)
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov
za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne
službe. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega
odstavka prejšnjega člena se število obveznih posod ali za‑
bojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene
najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzroči‑
teljev odpadkov skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz
9. člena tega odloka.
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogo‑
če zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev
posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih
komunalni odpadkov določijo skupne posode ali zabojniki, ka‑
terih število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z
merili, določenimi s pravilnikom iz 9. člena tega odloka.
(3) Izvajalec je dolžan za gospodinjstva na svoje stroške
zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod, zabojnikov
ali vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na
prevzemnih mestih.
20. člen
(prevzemna mesta)
(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih
površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če
prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se
prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču
uporabnika.
(2) Prevzemno mesto določi uporabnik v soglasju z izva‑
jalcem javne službe. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno
mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ občinske
uprave.
21. člen
(zbirna mesta)
(1) V času do predvidenega prevzema mešanih komunal‑
nih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, ki so
nameščeni na zasebnem površinah ali v zasebnih prostorih pri
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uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da
se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in
onesnaževanja okolice.
(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzema‑
nja mešanih komunalnih odpadkov zagotoviti, da se posoda
ali zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto,
po prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike takoj
vrne na zbirno mesto.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko
prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.
22. člen
(zbirni center)
(1) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obra‑
tovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in po‑
sodah za naslednje frakcije:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpa‑
dno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno em‑
balažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebujejo ne‑
varnih snovi in
– kosovne odpadke.
(2) Zbirni centri so prostorsko razporejeni na način, da
se uredi:
– najmanj en zbirni center za vsako naselje z več kot
8.000 prebivalci;
– najmanj dva zbirna centra za naselje z več kot 25.000
prebivalci
– najmanj en zbirni center na vsakih 8.000 prebivalcev v
naseljih z več kot 100.000 prebivalci.
(3) V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki ima‑
jo status uporabnika skladno z 12. členom tega odloka.
23. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in
vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, raz‑
vrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna
uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja
do onesnaževanja okolja.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden pre‑
vzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladi‑
ščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opre‑
mljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne
povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom
pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
24. člen
(prevzemanje kosovnih odpadkov)
(1) V okviru javne službe mora biti najmanj 1-krat v kole‑
darskem letu zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov na
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prevzemnih mestih kosovnih odpadkov, ki jih določi izvajalec
javne službe v soglasju z lokalno skupnostjo, v obvestilu iz
tretjega odstavka tega člena.
(2) V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega
odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki
se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom iz prejšnjih
odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom,
objavljenim na krajevno običajen način.
25. člen
(javne prireditve)
(1) Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri
se pričakuje več kot 1.000 udeležencev, mora organizator na
kraju prireditve zagotoviti posode ali zabojnike za ločeno zbi‑
ranje ločenih frakcij iz prvega odstavka 13. člena tega odloka
ter ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Podrobne‑
je dogovorita vrsto in obseg storitve javne službe organizator
prireditve in izvajalec javne službe s pogodbo.
(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne služ‑
be o nameravani prireditvi najmanj 7 dni pred datumom iz‑
vedbe prireditve.
26. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države neza‑
konito odloženi komunalni odpadki, odredi pristojni organ
občinske uprave izvajalcu javne službe njihovo odstranitev,
ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z
odpadki in na račun lastnika zemljišča oziroma v primeru, da
izvaja posest nad zemljiščem druga oseba, na račun osebe,
ki izvaja posest.
(2) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v
lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih
odpadkov pristojni organ občinske uprave lastniku ali druge‑
mu posestniku zemljišča.
Obdelava komunalnih odpadkov
27. člen
(obdelava komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo
naslednje storitve obdelave komunalnih odpadkov:
– storitve obdelave biološko razgradljivih odpadkov v
kompostarni;
– storitve obdelave preostanka mešanih komunalnih od‑
padkov v napravi za mehansko-biološko obdelavo odpadkov;
– storitve predobdelave komunalnih odpadkov z name‑
nom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim
odlaganjem ali zmanjšanja nevarnih lastnosti zaradi njihovega
odlaganja na odlagališče za nenevarne odpadke;
– storitve predobdelave komunalnih odpadkov z name‑
nom povečanja možnosti za njihovo predelavo;
– odlaganje obdelanih odpadkov.
28. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se zagotavljajo storitve tehtanja
naslednjih odpadkov:
– odpadne embalaže, katero mora izvajalec javne službe
skladno s predpisi oddati subjektu za ravnanje z odpadno
embalažo,
– ločene frakcije, ki gredo v predelavo,
– vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki se oddajo v
predelavo,
– nevarne frakcije, ki gre v predelavo ali odstranjeva‑
nje,
– mešane komunalne odpadke, ki gredo v obdelavo.

Uradni list Republike Slovenije
Predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov
29. člen
(predhodno skladiščenje)
(1) V okviru javne službe se zagotavlja skladiščenje od‑
padkov pri izvajalcu javne službe v zbirnih centrih z namenom
in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za
prevoz do subjekta, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki
izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.
(2) V storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi pre‑
voz preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi iz 27. člena
tega odloka na odlagališče za nenevarne odpadke.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
30. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne služ‑
be zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme iz 43. člena tega odlo‑
ka;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je name‑
ščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov, ki so v upravljanju
izvajalca javne službe;
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbra‑
nih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja
z odpadki;
(2) Storitve javne službe se morajo opravljati na način,
da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov
in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa pov‑
zročili:
– čezmerno obremenitev voda, zraka, tal,
– čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami,
– bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin
ali
– škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana
po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne
dediščine.
31. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih
mest z naslednjimi podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne
odpadke,
– ulica in hišna številka stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji
podatki, ki so potrebni za obračun storitev javne službe:
– firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče upo‑
rabnikov;
– stanovanjska površina posameznega gospodinjstva;
– površina poslovnih prostorov za pravne osebe, ki opra‑
vljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost;
– velikost in število posod ali zabojnikov oziroma delež na
skupni posodi ali zabojniku po posameznem uporabniku.
32. člen
(javna obvestila)
(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih
frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z nazna‑
nilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno
običajne načine obvestiti o:
– lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra;
– času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega
centra;
– ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo;
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cij;

– načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frak‑

– načinu predvidene predelave ali oddajanja ločeno zbra‑
nih frakcij;
– drugih pogojih za prevzem ločenih frakcij.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških
odpadkov na območju, za katerega uredi njihovo prevzema‑
nje, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na druge
krajevno običajne načine obvestiti o:
– območju in načinu prepuščanja bioloških odpadkov;
– drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov;
– pogojih, pod katerimi se zbrani biološki odpadki odda‑
jajo v predelavo.
33. člen
(redno obveščanje)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega
obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno obve‑
ščati in na druge načine seznanjati uporabnike, da naj:
– izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in
jih prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih centrih,
– izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in
jih oddajajo v zbiralnicah ali premičnih zbiralnicah nevarnih
frakcij,
– prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z ne‑
varnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot
nevarne frakcije,
– hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo
za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne
službe,
– ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komu‑
nalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju
komunalnih odpadkov v sortirnici,
– prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge
ločene ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom
urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,
– prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se upora‑
blja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih
mestih ali v zbirnih centrih.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških
odpadkov v sredstvih javnega obveščanja ali na druge krajevno
običajne načine redno obveščati o:
– prepovedi mešanja bioloških odpadkov z drugimi ko‑
munalnimi odpadki,
– izločanju vseh bioloških odpadkov iz komunalnih odpad‑
kov in njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne službe
kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne predelave v
kompost v hišnih kompostnikih;
– varni in za okolje neškodljivi hrambi bioloških odpadkov
pred prepustitvijo izvajalcu javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
34. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavlja‑
nja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem upo‑
rabnikom na območju občine po posameznih kategorijah
uporabnikov,
– do uporabe skupne posode ali zabojnika za mešane
komunalne odpadke pod pogojem, da izvajalcu javne službe
predložijo soglasja vseh uporabnikov skupne posode,
– do uskladitve velikosti ali števila posod, vendar ne več
kot enkrat letno.
(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti
in/ali števila posod oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka
pod pogojem, da:
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– prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od
prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, določene
na podlagi pravilnika iz 9. člena tega odloka oziroma če število
posod ni manjše od števila posod, določenega na podlagi is‑
tega pravilnika in če
– ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecih ko‑
munalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe
v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah.
35. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
– obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vpli‑
vajo na obračun storitev javne službe iz 32. ali 35. člena tega
odloka na posebnem obrazcu najkasneje v 8 dneh po nastanku
spremembe;
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati
skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
– zagotoviti, da so posode ali zabojniki na dan prevzema
do 6 ure zjutraj nameščeni na prevzemnem mestu;
– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na pre‑
vzemnih mestih zaprti;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar
izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto;
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do
prevzemnega mesta;
36. člen
(prepovedi)
Imetnikom odpadkov je prepovedano:
– prepuščati odpadke v posode ali zabojnike za ločeno
zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom;
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komu‑
nalnimi odpadki ali mešati posameznih nevarnih frakcij med
seboj;
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje
kot mešani komunalni odpadek;
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo
kot mešani komunalni odpadek;
– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemlji‑
ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpad‑
kov;
– nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj pred‑
videnega prevzemnega mesta;
– odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih;
– prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene pre‑
puščanju komunalnih odpadkov;
– brskanje po posodah ali zabojnikih ter razmetavanje
odpadkov;
– pisati na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepiti
plakate nanje;
– prepuščati nevarne odpadke, vroč pepel, gradbene
odpadke, tekoče odpadke, mrtve živali ali njihove dele;
– mešati biološke odpadke z mešanimi komunalnimi od‑
padki na območju, kjer je vzpostavljeno ločeno zbiranje biolo‑
ških odpadkov.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
37. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe po veljavnih
cenah storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij, sposobnih za pre‑
delavo,
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali
zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.
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Vir financiranja je tudi proračun občine, kolikor je cena
storitve javne službe potrjena s strani pristojnega državnega
organa, občinski svet pa ne potrdi predloga za povišanje cene.
Iz sredstev proračuna se financira razlika med plačili uporab‑
nikov in predlaganim povišanjem.
38. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)
Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
– iz proračuna občine,
– iz sredstev razvojnih skladov,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz taks in drugih virov, določenih s predpisom lokalne
skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem
predpisu.
39. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cena storitev javne službe se oblikuje na enoto posa‑
mezne storitve na osnovi veljavnih predpisov o oblikovanju cen
komunalnih storitev.
(2) Cene storitev javne službe določi občinski svet ali drug
organ v skladu z zakonom s sklepom na predlog izvajalca javne
službe, pri čemer morata oba upoštevati, da je cena oblikovana
skladno s predpisom, ki ureja oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb.
(3) Stroške storitev obdelave komunalnih odpadkov in
odlaganja preostanka komunalnih odpadkov izvajalec javne
službe prevzame v kalkulacijo na osnovi cen izvajalcev teh
storitev, v kolikor teh storitev skladno z 29. členom tega odloka
ne izvaja sam.
40. člen
(obračun storitev javne službe)
(1) Izvajalec obračuna storitve javne službe uporabniku
na podlagi cenika.
(2) Obveznost plačevanja cene za storitve javne službe
nastane z dnem, ko imetnik odpadkov na območju, kjer je or‑
ganizirano izvajanje posameznih storitev javne službe, pridobi
status uporabnika skladno z 12. členom tega odloka.
(3) Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe
med posamezne uporabnike se upošteva število prebivalcev s
stalnim ali začasnim prebivališčem v posamezni stavbi oziroma
delu stavbe ali stanovanjska površina, če gre za gospodinjstva,
oziroma razmerje med površino poslovnih prostorov, če gre za
osebe, ki opravljajo storitveno ali proizvodno dejavnost.
(4) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o
vsaki spremembi, ki skladno s prejšnjim odstavkom vpliva na
obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka
spremembe.
VII. VRSTE OBJEKTOV IN OPREME ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUŽBE
41. člen
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine)
Gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena, ki je
potrebna za izvajanje javne službe, v lasti občine je:
– zemljišča in objekti zbiralnic;
– zemljišča in objekti zbirnih centrov;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih povr‑
šinah;
– zemljišča in objekti za obdelavo odpadkov.
42. člen
(oprema izvajalca javne službe)
Oprema, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti
izvajalca je:
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– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v
zbiralnicah,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– vozila in naprave za vzdrževanje posod in zabojnikov,
– zabojniki za preostanek mešanih komunalnih odpad‑
kov,
– zabojniki za biološke odpadke.
VIII. NADZOR
43. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pri‑
stojni občinski inšpekcijski ali drug organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpek‑
cijski organ ali drug organ izdaja odločbe ter odreja druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega
odloka.
(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ali drug organ ima
pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi
izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
(prekrški izvajalca javne službe)
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, če:
– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrsti in obsegu
storitev, kot je to določeno v 13. do 30. členu tega odloka;
– ne vodi registra prevzemnih mest na način, kot je to
določeno v 32. členu tega odloka;
– ne obvešča uporabnikov na način, kot je to določeno v
33. in 34. členu tega odloka;
– pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe ne
upošteva cen storitev, ki so oblikovane in določene skladno z
40. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
45. člen
(prekrški uporabnikov – pravne osebe in podjetniki
posamezniki)
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi
statusa uporabnika (tretji odstavek 12. člena);
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje
posode ali zabojnika (19. člen);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe
do prevzemnega mesta (šesta alineja 36. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega
mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 21. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 21. člena);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah,
ki vplivajo na obračun storitev javne službe (četrti odstavek
41. člena);
– ravna v nasprotju s 37. členom.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samo‑
stojnega podjetnika posameznika.
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Z globo 400 evrov se za prekršek kaznuje uporabnik –
fizična oseba, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi
statusa uporabnika (tretji odstavek 12. člena);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe
do prevzemnega mesta (šesta alineja 36. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz pre‑
vzemnega mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek
21. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 21. člena);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah,
ki vplivajo na obračun storitev javne službe (četrti odstavek
41. člena);
– ravna v nasprotju s 37. členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS,
št. 19/97, 40/97, 23/06).
Št. 03201-Ir22/2009
Tabor, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

ZP.
ŠT.
1

CESTA

ODSEK

050040
050042

2

050060
050061

3

050070
050071

4

430020
430021

POTEK
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VELIKA POLANA

46. člen
(prekrški uporabnikov – fizične osebe)
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3863.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Velika Polana

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06), 83. člena Statuta Občine
Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) in 15. člena Statuta
Občine Velika Polana je Občinski svet Občine Velika Polana
na 17. seji dne 12. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Velika Polana
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj‑
šano oznako: LC), javne poti (s skrajšano oznako: JP) in kole‑
sarske javne poti (s skrajšano oznako: KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Velika Polana,
– ceste med naselji v Občini Velika Polana in naselji v
sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Velika Polana in
med naselji v sosednjih občinah so:

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ.
v (m)

Trnje-Velika Polana

C R3-726

C R3-729

2.082

Trnje-Velika Polana

C R3-726

C R3-729

2.082

Kapca-Mala Polana

C R3-729

CG1-3

3.110

Kapca-Mala Polana

C R3-729

CG1-3

3.110

V. Polana (povezovalna)

C R3-729

C 050040

1.063

V. Polana (povezovalna)

C R3-729

C 050040

1.063

Turnišče-Nedelica-Velika Polana

C 430010

C R3-729

3.016

Beli križ-Velika Polana

C 430010

C R3-729

3.016

NAMEN
UPORABE

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH
Črenšovci

vsa vozila

3.285
Lendava

vsa vozila

2.692

vsa vozila
Turnišče
vsa vozila

2.419

5. člen
Javne poti (JP) med naselji in v naseljih so:
ZP.
ŠT.
1

CESTA

ODSEK

550390
550391

2

550400
550401

3

550410
550411

4

550430

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ.
v (m)

V. Polana HŠ 104-60

C 550570

C 550500

754

V. Polana HŠ 104-60

C 550570

C 550500

754

V. Polana-gasilski dom

C 550570

Z HŠ108A

84

V. Polana-gasilski dom

C 550570

Z HŠ108A

84

V. Polana-meja

C 550430

C 050040

694

V. Polana-meja

C 550430

C 050040

694

V. Polana, G. Konec HŠ 142-159b C 050070

C 050070

860

NAMEN
UPORABE

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH

Stran

11824 /

ZP.
ŠT.

CESTA

Št.
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ODSEK
550431

5

550440

6

550450

550441
550451
7

550460
550461

8

550470
550471

9

550490
550491

10

550500

11

550510

12

550520

13

550540

550501
550511
550521
550541
14

550550
550551

15

550560

16

550570

17

550580

18

550590

550561
550571
550581
550591
19

550600
550601

20

550610

21

550620

22

550630

23

706750

550611
550621
550631
706751
24

550650
550651

25

550670

26

550680

27

550690

28

931370

550671
550681
550691
931371
29

550710
550711

POTEK
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ZAČETEK

KONEC

DOLŽ.
v (m)

V. Polana, G. Konec HŠ 142-159b C 050070

C 050070

860

V. Polana, HŠ 205b-202

C 550450

Z HŠ 202

74

V. Polana, HŠ 205b-202

C 550450

Z HŠ 202

74

V. Polana, HŠ 205b-140

C R3-729

C 050070

444

V. Polana, HŠ 205b-140

C R3-729

C 050070

444

V. Polana, HŠ 205b-208

C R3-729

Z HŠ208A

224

V. Polana, HŠ 205b-208

C R3-729

Z HŠ208A

224

V. Pol.-Nogomeno igrišče

C R3-729

Z HŠ 2

246

V. Pol.-Nogomeno igrišče

C R3-729

Z HŠ 2

246

V. Polana, HŠ 124-121

C R3-729

Z HŠ121A

151

V. Polana, HŠ 124-121

C R3-729

Z HŠ121A

151

V. Polana-krožna cesta

C 550390

C 550390

1.637

V. Polana-krožna cesta

C 550390

C 550390

1.637

V. Polana, HŠ 80-95

C 550500

Z HŠ 95

124

V. Polana, HŠ 80-95

C 550500

Z HŠ 95

124

V. Polana, HŠ 58-59

C 550500

Z HŠ 59

124

V. Polana, HŠ 58-59

C 550500

Z HŠ 59

124

V. Polana, HŠ 12-21

C 550500

Z HŠ 21

204

V. Polana, HŠ 12-21

C 550500

Z HŠ 21

204

V. Polana, HŠ 75-6

C 550500

Z HŠ 6

119

V. Polana, HŠ 75-6

C 550500

Z HŠ 6

119

Grudje

C 050040

Z HŠ 156

430

Grudje

C 050040

Z HŠ 156

430

V. Polana-Brezovica

C R3-729

C 430020

2.867

V. Polana-Brezovica

C R3-729

C 430020

2.867

Žaligove hiše

C 550570

Z HŠ 51

83

Žaligove hiše

C 550570

Z HŠ 51

83

M. Polana, HŠ 95-94a

C 050060

C 550650

433

M. Polana, HŠ 95-94a

C 050060

C 550650

433

Bukovje, HŠ 31-39

C 550570

Z HŠ 39

202

Bukovje, HŠ 31-39

C 550570

Z HŠ 39

202

Bukovje, HŠ 18-20

C 550810

Z HŠ 20

91

Bukovje, HŠ 18-20

C 550810

Z HŠ 20

91

Bukovje, HŠ 7a-16

C 550570

C 131130

216

Bukovje, HŠ 7a-16

C 550570

C 131130

216

M. Polana-Žaligove hiše

C 050060

C 550570

962

M. Polana-Žaligove hiše

C 050060

C 550570

962

M. Polana-nasip

C G1-3

C 050060

3.246

M. Polana-nasip

C G1-3

C 050060

3.246

V. Polana-M. Polana

C 550500

C 050060

1.418

V. Polana-M. Polana

C 550500

C 050060

1.418

Brezovica-Polanski log

C 430020

C 131130

1.350

Brezovica-Polanski log

C 430020

C 131130

1.350

Brezovica, HŠ 12a-22

C R3-729

C 550700

872

Brezovica, HŠ 12a-22

C R3-729

C 550700

872

Brezovica, HŠ 47a-15

C 430020

C 550680

503

Brezovica, HŠ 47a-15

C 430020

C 550680

503

Brezovica-občinska meja

C R3-729

C 430020

402

Brezovica-občinska meja

C R3-729

C 430020

402

Brezovica, HŠ 38-40

C 430020

Z HŠ 40

37

Brezovica, HŠ 38-40

C 430020

Z HŠ 40

37

NAMEN
UPORABE

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
Lendava
vsa vozila

4.463

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
Turnišče
vsa vozila
vsa vozila

1.644
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ZP.
ŠT.
30

CESTA

ODSEK

550720
550721

31

550730
550731

32

550740

33

550750

550741
550751
34

550770
550771

35

550810

36

550780

Št.

550811
550781

POTEK

ZAČETEK

KONEC

87 / 2. 11. 2009 /
DOLŽ.
v (m)

Brez.-Raščanove hiše

C 550570

Z HŠ 63

544

Brez.-Raščanove hiše

C 550570

Z HŠ 63

544

M. Polana, HŠ 105-104

C 050060

Z HŠ 104

142

M. Polana, HŠ 105-104

C 050060

Z HŠ 104

142

Žaligove hiše

C 550570

Z HŠ 53

112

Žaligove hiše

C 550570

Z HŠ 53

112

Bukovje, HŠ 30

C 550570

Z HŠ 30

49

Bukovje, HŠ 30

C 550570

Z HŠ 30

49

Raščanove hiše

C 550720

C 550670

179

Raščanove hiše

C 550720

C 550670

179

Bukovje, HŠ 21-16

C 550570

C 550620

277

Bukovje, HŠ 21-16

C 550570

C 550620

277

Matjašec

C 550430

Z HŠ 159

94

Matjašec

C 550430

Z HŠ 159

94

Skupaj:

NAMEN
UPORABE

Stran

11825

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

20.248

6. člen
Kolesarske javne poti (KJ) so:
ZP.
ŠT.

CESTA

1

955000

2

955010

ODSEK

955001
955011

POTEK

ZAČETEK

KONEC

DOLŽ.
v (m)

Velika Polana - Mala Polana

C 550570

C 550570

1022

Velika Polana - Mala Polana

C 550570

C 550570

1022

Mačkovci - Petrove njive

C 050060

C 955000

551

Mačkovci - Petrove njive

C 050060

C 955010

551

Skupaj:

1.573

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za ka‑
tegorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridoblje‑
no pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste,
št. 37162-3/2009, z dne 19. 3. 2009.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 10-17/09 OS
Velika Polana, dne 12. oktobra 2009
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

3864.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
na območju Občine Velika Polana

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/04), 3. in 26. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine
Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet Občine
Velika Polana na 17. seji dne 12. 10. 2009 sprejel

NAMEN
UPORABE

kolesarji
kolesarji

DOLŽINA
V SOS.
OBČINAH

Stran

11826 /

Št.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
na območju Občine Velika Polana
1. člen
V 1. členu odloka, v prvem odstavku se:
a) v prvi alineji besedilo »odvajanje in čiščenje komunal‑
nih in tehnoloških odpadnih voda« spremeni tako, da se glasi
»odvajanje in čiščenje komunalnih, tehnoloških odpadnih voda
in padavinskih voda«.
b) v drugi alineji besedilo »načrtovanje javne kanalizacije«
spremeni tako, da se glasi »načrtovanje javne kanalizacije za
odvajanje fekalnih voda in načrtovanje javne kanalizacije za
odvajanje padavinskih voda«.
c) v tretji alineji besedilo »priključevanje na javno kanali‑
zacijo« spremeni tako, da se glasi »priključevanje na javno ka‑
nalizacijo za odpadne-komunalne vode in na javno kanalizacijo
za padavinske vode«.
2. člen
V 2. členu odloka se v prvem odstavku doda:
a) namesto besedila »Odpadna voda je voda, ki se po
uporabi odvaja v javno kanalizacijo in ki po kvaliteti ustreza
zakonskim predpisom o odvajanju odpadnih voda iz virov one‑
snaževanja« novo besedilo, ki se glasi »Odpadna voda je voda,
ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja
v javno kanalizacijo ali v vode. Odpadna voda je lahko komu‑
nalna odpadna voda, industrijska odpadna voda ali padavinska
odpadna voda«.
b) za »iztoku odvajajo v javno kanalizacijo« novi odstavek,
ki se glasi »Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica
meteorskih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih
ali z drugim materialom pokritih površin v vode ali se odvaja v
javno kanalizacijo«.
c) za »se odvaja v javno kanalizacijo« novi odstavek, ki se
glasi »Zadrževalnik padavinske vode je objekt ali več objektov
za izravnavanje sunkovitih in povečanih iztokov padavinske od‑
padne vode posredno ali neposredno v vode, v čistilno napravo
padavinske odpadne vode ali v javno kanalizacijo«.
3. člen
Pred 58. členom se besedilo »XIII. NADZOR« spremeni
tako, da se glasi »XIII. ODVAJANJE PADAVINSKIH VODA NA
OBMOČJIH KJER NI IZGRAJENE METEORNE KANALIZA‑
CIJE«.
4. člen
V 58. členu se besedilo »Nadzor nad izvajanjem določil
tega odloka, tehničnega pravilnika in Pravilnika o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 105/02 in 50/04) spremeni tako, da se glasi »Padavin‑
ske vode ne smejo biti odvedene v greznico, speljati jih je treba
v vode, meteorno kanalizacijo ali v ponikovalnico.
V vode ali v ponikovalnice se ne smejo spuščati fekalne,
tehnološke in hlevske vode. V primeru onesnaženja vode nosi
stroške odvzema vzorca in analize odvzetega vzorca, čiščenja
in druge potrebne sanacije povzročitelj onesnaženja«.
5. člen
Pred 59. členom se naslov »XIV. KAZENSKE DOLOČBE«
prestavi za 72. člen.
6. člen
V 59. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se glasi
»Upravljavec, lastnik ali lastniki delov stavbe morajo za pada‑
vinsko vodo, ki odteka s strehe stavbe, zagotoviti odvajanje
neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je
to izvedljivo.«
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7. člen
V 60. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se glasi
»Upravljavec objektov z utrjenimi, tlakovanimi ali drugimi materiali
prekritimi površinami, s katerih odteka padavinska odpadna voda,
ki je tako onesnažena, da se v skladu s predpisom, ki ureja odva‑
janje padavinske vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode, mora
na območju, kjer ni javne kanalizacije, to vodo zajeti v zadrževal‑
niku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali očistiti v
čistilni napravi padavinske odpadne vode.«
8. člen
V 61. členu se besedilo »Podatke o uporabnikih je dolžna
zagotavljati občina in jih posredovati izvajalcu javne službe« v
celoti spremeni tako, da se glasi »Padavinska odpadna voda, ki
odteka iz površin, na katerih so parkirana ali skladiščena motorna
vozila zaradi izvajanja dejavnosti trgovine rabljenih motornih vozil,
vzdrževanja in popravil motornih vozil ali razgradnje motornih
vozil, zajeti in obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi pa‑
davinske odpadne vode.«
9. člen
Za 61. členom se doda naslov »XIV. ODVAJANJE PADA‑
VINSKIH VODA NA OBMOČJIH KJER JE IZGRAJENA METE‑
ORNA KNALIZACIJA«
10. člen
V 62. členu se besedilo v celoti spremeni tako, da se glasi
»Predvidena meteorna kanalizacija poteka po javnih površinah,
kjer to ni mogoče pa po zasebnih zemljiščih.
Pred priključitvijo na meteorno kanalizacijo je potrebno prido‑
biti soglasje upravljalca javne meteorne kanalizacije.
Priključni jašek, ki se nahaja na zasebnem zemljišču in
ga uporabnik priključi na izgrajeno meterno kanalizacijo, je last
uporabnika. Strošek nakupa jaška in cevi, izgradnje in priklopa na
meteorno kanalizacijo nosi uporabnik met.kanalizacije.
Neposredno priključitev spojnega kanala na javno meteor‑
no kanalizacijo izvede na stroške investitorja oziroma bodočega
uporabnika upravljalec ali drugi usposobljeni izvajalec pod nepo‑
srednim nadzorstvom predstavnika upravljalca.
Praviloma ima vsaka zgradba oziroma zemljišče en spojni
kanal oziroma en priključek na javno meteorno kanalizacijo.«
11. člen
Doda se novi 63. člen, ki se glasi: »Lastnik objekta oziroma
zemljišča pridobi priključek na javno meteorno kanalizacijo na
podlagi vloge za priključitev ter predložene ustrezne tehnične
dokumentacije in upravnih dovoljenj. Ko je prijava popolna in ko
investitor oziroma bodoči uporabnik izpolni vse zahtevane pogoje,
je upravljalec dolžan izdati soglasje za priključek na javno meteor‑
no kanalizacijo v 30 dneh in dovoliti priključitev.
Uporabniki se ne smejo priključiti na javno meteorno kana‑
lizacijo brez soglasja.
V Prilogi 1 tega odloka je izdelana vloga, ki jo bodoči uporab‑
nik meteorne kanalizacije vloži pri pristojnem občinskem organu.
Pogoje za priključitev določi upravljalec v tehničnem pra‑
vilniku. O tem skleneta bodoči uporabnik in upravljalec posebno
pogodbo.
Priključnina za posamezni priključek na meteorno kanali‑
zacijo znaša 50,00 EUR, ki ga investitor plača upravljalcu javne
meteorne kanalizacije.
12. člen
Doda se novi 64. člen, ki se glasi: »V meteorno kanalizacijo
se ne smejo spuščati fekalne, tehnološke in hlevske vode, olj,
maziv, trdih predmetov, komunalnih odpadkov in ostalih škodljivih
snovi. V primeru onesnaženja vode v meteorni kanalizaciji, nosi
stroške odvzema vzorca in analize odvzetega vzorca, čiščenja in
druge potrebne sanacije povzročitelj onesnaženja.«
13. člen
Doda se novi 65. člen, ki se glasi: »V zvezi z opravljanjem
javne službe mora izvajalec javne službe upravljalce površin, iz
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katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo, redno
obveščati in na druge načine seznanjati, da morajo:
– na svojih površinah redno čistiti in vzdrževati utrjene
površine in peskolove ter lovilce olj na njih in
– čistiti in vzdrževati svoje kanalske vode, namenjene za
odvajanje padavinske vode.«
14. člen
Doda se novi 66. člen, ki se glasi: »Izvajalec javne službe
lahko na stroške uporabnika brez odjave in brez odgovorno‑
sti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje
padavinskih odpadnih voda, in sicer tako, da se uporabniku
prekine odtok iz notranjega jaška v javno meteorno kanalizacijo,
v naslednjih primerih:
– če z odvodom padavinskih odpadnih voda povzroča
nevarnost za vodni vir,
– če padavinske odpadne vode uporabnika, ogrožajo
zdravje občanov in meteorno kanalizacijo,
– če odpadne vode presegajo mejne vrednosti parametrov
za padavinsko odpadno vodo v skladu z uredbo o emisiji snovi
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05),
– če niso izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev ali v
nasprotju z njim,
– če uporabnik nima soglasja upravljalca meteorne kana‑
lizacije,
– če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka in
predpisov, ki se izdajo na podlagi tega odloka.«
15. člen
Doda se novi 67. člen, ki se glasi:
»Upravljavec objektov z utrjenimi, tlakovanimi ali drugimi
materiali prekritimi površinami mora za padavinsko odpadno
vodo, ki odteka z njegovih površin in je onesnažena z usedljivimi
ali plavajočimi snovmi, zagotoviti mehansko čiščenje v usedalni‑
ku, če padavinsko odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo.«
16. člen
Doda se novi 68. člen, ki se glasi: »Padavinska odpadna
voda, ki odteka iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske
odpadne vode ali lovilca olj, se ne sme odvajati:
– neposredno v podzemne vode,
– neposredno v celinske vode, ki v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v javno
kanalizacijo in vode, niso vodotoki,
– v vode na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju
zajetja pitne vode iz površinskih voda, določenih v skladu s
predpisi s področja urejanja voda, ki urejajo za ta območja vo‑
dovarstveni režim,
– posredno v podzemne vode na najožjih vodovarstvenih
območjih zajetja pitne voda iz podzemne vode, določenih v skla‑
du s predpisi s področja urejanja voda, ki urejajo za ta območja
vodovarstveni režim.
Pri načrtovanju, projektiranju, gradnji ali rekonstrukciji zadr‑
ževalnikov in čistilnih naprav padavinske odpadne vode ter lovilcev
olj mora investitor javne ceste izbrati takšno zasnovo in tehnične
rešitve, ki ob sprejemljivih stroških zagotavljajo čim manjši vpliv na
onesnaženost tal in kemijsko ter ekološko stanje voda.«
17. člen
Doda se novi 69. člen, ki se glasi: »Če uporabnik priključi
objekt oziroma izvede priključek na javno meteorno kanalizacijo
brez soglasja upravljalca in priključek ni strokovno izveden,
upravljalec lahko ukine priklop.«
18. člen
Doda se novi 70. člen, ki se glasi: »Za naprave, s katerimi
upravlja in razpolaga uporabnik in so njegova last, se štejejo ka‑
nalski priključki, priključni jašek ter kanalska mreža na zemljišču,
ki je v njihovi lasti. Z objekti in napravami, ki so v uporabnikovi
lasti gospodari in vzdržuje uporabnik na svoje stroške. Uporabnik
je dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da voda
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pred iztekom v javno meteorno kanalizacijo ne presega mejne
vrednosti emisij za iztok v kanalizacijo.
Uporabnik, ki odvaja v javno meteorno kanalizacijo odpa‑
dno vodo, ki ni primerna za odvajanje v kanalizacijo, mora pred
odvajanjem v javno kanalizacijo to vodo očistiti. Upravljalec
lahko v soglasju oziroma pogodbi za kanalski priključek določi
uporabniku obveznost opravljati periodične meritve količin in
lastnosti odpadne vode. Navedene obveznosti uporabnik krije
na lastne stroške.«
19. člen
Doda se novi 71. člen, ki se glasi: »Izvajalec gradbenih
del mora preprečiti odtekanje z gradbiščnih površin v javno
meteorno in fekalno kanalizacijo, da se prepreči odplavljanje
gradbenega materiala oziroma drugega materiala.
Za vsak gradbeni poseg na območju objektov in naprav
za odvajanje padavinskih voda, si morajo vsi izvajalci, pravne
in fizične osebe za ta dela pridobiti soglasje upravljalca in pri
opravljanju teh del zagotoviti, da ostane javna kanalizacija ne‑
poškodovana. V primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v
prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala
zaradi poškodbe ali prekinitve.«
20. člen
Za 71. členom se doda naslov »XV. NADZOR«.
21. člen
Doda se novi 72. člen, ki se glasi: »Nadzor nad izvajanjem
tega odloka, tehničnega pravilnika opravljajo pristojne inšpek‑
cijske službe.«
22. člen
Za 72. členom se doda naslov »XVI. KAZENSKE DO‑
LOČBE«.
23. člen
Doda se novi 73. člen, ki se glasi:
»Z globo 850 € se kaznuje za prekršek izvajalec javne služ‑
be, če ravna v nasprotju s 56. členom tega odloka. Z globo 250
€ se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba izvajalca javne
službe, če ravna v nasprotju s 56. členom tega odloka.
Z globo 850 € se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ne
upošteva posameznih določil tega odloka.
Z globo 250 € se za prekršek kaznuje odgovorna oseba
prave osebe, če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
Z globo 630 € se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik
posameznik, samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z določili
tega odloka.
Z globo 250 € se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki krši
posamezna določila tega odloka.«
24. člen
Za 73. členom se naslov »XV. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE« spremeni tako, da se glasi: »XVII. PREHODNE IN
KONČNE DOLOČBE«.
25. člen
Besedilo 60. člena se v celoti prenese v 74. člen.
26. člen
Besedilo 61. člena se v celoti prenese v 75. člen.
27. člen
Besedilo 62. člena se v celoti prenese v 76. člen.
28. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 07-17/09 OS
Velika Polana, dne 12. oktobra 2009
Župan
Občine Velika Polana
Damjan Jaklin l.r.
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Priloga 1:
Vložnik:

Investitor*:

______________________________
(ime in priimek ali naziv pravne osebe)

______________________________

______________________________________________________________________________
(zakoniti zastopnik pravne osebe)
______________________________________________________________________________
(naslov)
_____________________________________________________________________________
(telefon)

OBČINA VELIKA POLANA
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

VLOGA
ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV NA METEORNO
KANALIZACIJO
Podpisani vložnik ______________________________________________________ prosim
Občino Velika Polana za izdajo soglasja za priklop na meteorno kanalizacijo.
V naselju ______________________ na parceli štev.:_________________ k.o. ____________, na
naslovu_________________________ ___________________________, želim zgraditi priključni
jašek in ga priklopiti na cevovod izgrajene meteorne kanalizacije, ki poteka po javni površini št.
parcele ____________________ k.o. ________________, na desni / levi strani v smeri toka vode.
1. Meteorni jašek želim priključiti (ustrezno obkroži):
- na novo
- rekonstruirati
- legalizirati
- izvesti začasni priključek, ki bo v uporabi od______________ do ______________
2. Priložena potrebna dokumentacija (ustrezno obkroži):
2.1. Skica meteornega jaška in kanalskih vodov in lokacija le-teh na zemljišču
2.2. Vrsta objekta na zemljišču in gard. Dov.
2.3. Fotokopija 1.______________________
2._____________________
3._____________________

Priloga

Uradni list Republike Slovenije
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SKICA: (skica se nariše na podlago, ki se jo pridobi v tiskani obliki na upravi Občine Velika
Polana skupaj z vlogo)

Izjavljam, da bom izvedel priklop in izgradnjo jaška v skladu z zahtevami in da bom odpravil
pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bodo ugotovljene tehničnem pregledu pooblaščene osebe
upravljalca meteorne kanalizacije

V____________________, dne_________________

__________________________
Ime in priimek vložnika
_________________________
Podpis vlagatelja

_________________________________________________________________________________
Opombe:
* Če je investitor hkrati vložnik, izpolni samo rubriko »Investitor«.
V primeru, ko vlogo vlaga pooblaščenec, priloži tudi pooblastilo investitorja pooblaščencu.
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3865.

Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi
v Občini Bled

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine
Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine
Bled na 20. redni seji dne 20. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o turistični taksi
v Občini Bled
1. člen
V celoti se spremni prvi odstavek 10. člena in se glasi:
»Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki spreje‑
majo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso
za prenočevanje v imenu in za račun Občine Bled, hkrati s
koriščenjem storitev prenočevanja ali najpozneje zadnji dan
prenočevanja.«
2. člen
V V. poglavju »NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČ‑
NE TAKSE« se 11. člen spremeni v 9. člen.
3. člen
V 15. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek,
ki se glasi:
»Inšpekcijski organ je tudi prekrškovni organ v skladu z
Zakonom o prekrških (ZP‑1).«
4. člen
V celoti se spremeni 17. člen in se glasi:
»Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, 1000 eurov samostojni podjetnik posameznik in posa‑
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sprejemajo turiste
na prenočevanje, če:
1. do 25. v mesecu za pretekli mesec Občini Bled ne
predloži izpolnjenega predpisanega obrazca, z namenom utaje
plačila turistične takse in prikrivanja dohodka (13. člen),
2. če ne da pristojnemu organu na vpogled evidenc iz
12. člena.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«
5. člen
V celoti se spremeni 18. člen in se glasi:
»Z globo 1250 eurov se kaznuje za prekršek lastnik poči‑
tniške hiše in počitniškega stanovanja, ki na poziv Občine Bled
v predpisanem roku ne posreduje podatkov za vzpostavitev
evidence (14. člen).«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-16/2007
Bled, dne 20. oktobra 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3866.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Bled

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 16. člena Statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine
Bled na 20. redni seji dne 20. 10. 2009 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Bled
I
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
Predsednica:
Danja Rus, Župančičeva 2b, Bled
Namestnik predsednice: mag. Tit Potočnik, Mladinska c. 13 b,
Bled
Članica:
Melita Pretnar Kofol, Rečiška 17,
Bled
Namestnica članice:
Romana Soklič; Selo pri Bledu 22
Članica:
Anica Holzner Vogelnik,
Kolodvorska 2, Bled
Namestnica članice:
Nadja Vidic, Ledina 40, Zasip, Bled
Članica:
Jana Vahtar, Partizanska 43a, Bled
Namestnica članice:
Karmen Schindler Bernard,
Koritno 48a, Bled.
II
Občinska volilna komisija se imenuje za 4 leta.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-17/2009
Bled, dne 20. oktobra 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

3867.

Ugotovitvena odločba o statusu naravnega
vodnega javnega dobra

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o vodah
(ZV‑1, Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO‑1, 2/04, 41/04 –
ZVO‑1, 57/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08) občinska
uprava Občine Bled izdaja naslednjo

UGOTOVITVENO ODLOČBO
1. Zemljišči parc. št. 1128/1 in 1128/3, k.o. Želeče, ki sta v
lasti občine, imata status naravnega vodnega javnega dobra.
2. Ta ugotovitvena odločba se po pravnomočnosti pošlje
pristojnemu sodišču zaradi vpisa zaznambe o javnem dobru v
zemljiški knjigi.
3. Stroški postopka niso nastali.
Št. 3501-530/2009
Bled, dne 22. oktobra 2009
Direktor občinske uprave
mag. Boris Malej l.r.

Uradni list Republike Slovenije
JESENICE
3868.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Jesenice za leto 2010

V skladu s 180. členom Zakona o urejanju prostora (Ura‑
dni list RS, št. 110/02 in spremembe), 218. členom Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe) in
na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84 in spremembe), 10. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 46/08) ter 13. člena Statuta Občine Je‑
senice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) in 101. člena
Poslovnika o delu Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08)
je Občinski svet Občine Jesenice na redni 31. seji dne 22. 10.
2009 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Jesenice za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča na območju Občine Jesenice znaša za leto
2010 mesečno 0,001364 €.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 422-11/2009
Jesenice, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

LENDAVA
3869.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava
za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 in 79/09), 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 116. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02
in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 28. seji dne
23. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Lendava
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2009 (Ura‑
dni list RS, št. 14/09) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:
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v EUR

A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2009
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
11.613.240
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.540.301
70 DAVČNI PRIHODKI
6.652.389
700 Davki na dohodek in dobiček
5.888.819
703 Davki na premoženje
540.970
704 Domači davki na blago in storitve
222.600
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.887.912
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
868.200
711 Upravne takse in pristojbine
3.000
712 Globe in druge denarne kazni
22.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
539.480
714 Drugi nedavčni prihodki
455.032
72 KAPITALSKI PRIHODKI
419.778
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
119.778
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
300.000
73 PREJETE DONACIJE
2.190
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.346
731 Prejete donacije iz tujine
844
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.650.971
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.909.509
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evrop‑
ske unije
741.462
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.909.849
40 TEKOČI ODHODKI
3.154.216
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
720.971
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
117.934
402 Izdatki za blago in storitve
2.071.311
403 Plačila domačih obresti
40.000
409 Rezerve
204.000
41 TEKOČI TRANSFERI
3.962.301
410 Subvencije
266.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.478.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
274.625
413 Drugi tekoči domači transferi
1.942.976
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
4.975.579
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.514.600
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
817.753
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
83.990
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
733.763
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(II.–I.)
–1.296.609
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
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75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI‑
TALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)=‑III.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
31. 12. 2008
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
31. 12. 2009

44

C.
50

55
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0
0
61.035
61.035
61.035
–61.035

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2009 (Ura‑
dni list RS, št. 14/09) se črta prvi odstavek 10. člena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0080/2009
Lendava, dne 23. oktobra 2009

0
0
0
161.000
161.000
161.000
–1.518.644
–161.000
1.296.609
2.410.710
892.066

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.

TARIFNA SKUPINA

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

Enota

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LJUBLJANA
3870.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS,
št. 30/09) objavlja

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:

Cena brez DDV

20% stopnja
DDV

Cena z DDV

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru

EUR/MWh
EUR/m3

38,6431
2,5815

7,7286
0,5163

46,3717
3,0978

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MW/leto

7.524,0085

1.504,8017

9.028,8102

za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru

EUR/MWh
EUR/m3

43,0237
2,8719

8,6047
0,5744

51,6284
3,4463

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MW/leto

8.709,3515

1.741,8703

10.451,2218

NEGOSPODINJSKI ODJEM

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 87/08.
3. člen
Ta cenik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. oktobra 2009
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

ŽELEZNIKI
3871.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2009

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 16. in
106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09)
je Občinski svet Občine Železniki na 19. redni seji dne 29. 10.
2009 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2009
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 8/09, 25/09) se v 2. členu spremeni tako, da se
glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2009 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin – kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun
leta 2009

Skupina/Podskupina kontov/Konto
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.769.214
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.143.478
DAVČNI PRIHODKI
4.479.752
700 Davki na dohodek in dobiček
4.050.989
703 Davki na premoženje
325.263
704 Domači davki na blago in storitve
103.500
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
663.726
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
147.410
711 Takse in pristojbine
2.000
712 Denarne kazni
2.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
140.000
714 Drugi nedavčni prihodki
371.716
KAPITALSKI PRIHODKI
65.968
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
65.968

73
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PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.‑V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

Stran

11833
0
0

6.559.768
6.559.768
14.913.271
1.859.178
364.836
57.293
1.312.418
7.131
117.500
2.513.506
117.623
1.743.858
228.845
423.180
10.177.551
10.177.551
363.036
157.611
205.425
–3.144.057

136.045
136.045
0
136.045

10.000
10.000
10.000

126.045
1.000.000
1.000.000
1.000.000

Stran
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)                  – ali 0 ali +
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
– ali 0 ali +

16.692
16.692
16.692
–2.034.704
983.308
3.144.057
2.034.704
2.034.704

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre‑
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske po‑
rabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe
in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Železniki.«
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 da‑
lje.
Št. 015-5/2009-003
Železniki, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
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VSEBINA
3839.
3840.
3841.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (ZRPPR1015)
11773
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o državnem tožilstvu (ZDT-G)
11776
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zadrugah (ZZad-C)
11777

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3842.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

3843.

Pravilnik o določitvi višine nadomestila za kritje
stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih
in napravah na melioracijskih območjih za leto
2009
Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih
snovi v električni in elektronski opremi
Pravilnik o spremembah Pravilnika o označevanju
hranilne vrednosti živil
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sledljivosti prehodov med podskladi istega krov‑
nega sklada

3844.
3845.
3846.

11783

3849.

3850.
3851.

11788

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre‑
čami na območju Občine Puconci
11797

3853.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Razkrižje
11802
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v
Občini Razkrižje
11802
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstve‑
nih programov v vrtcu v Občini Razkrižje
11804

3854.
3855.

11789
11791

3865.
3866.
3867.

3847.

Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v
Občini Bled
11830
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob‑
čine Bled
11830
Ugotovitvena odločba o statusu naravnega vodne‑
ga javnega dobra
11830

ČRNA NA KOROŠKEM

3848.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Črna na Koroškem za leto 2009
11794

3868.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Jesenice za leto 2010
11831

3857.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu za poslovno trgovski center Sevnica
11806
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
11812
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
11812

3869.

3870.

3858.
3859.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

11832

ŠKOCJAN

Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini
Škocjan (UPB-1)
11812

3861.

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini
Šmarješke Toplice
11814

3862.

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne go‑
spodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Tabor
11815

3863.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Veli‑
ka Polana
11823
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o od‑
vajanju in čiščenju odpadnih voda na območju
Občine Velika Polana
11825

3864.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava za
leto 2009
11831

LJUBLJANA

SEVNICA

3860.

JESENICE

LENDAVA

REČICA OB SAVINJI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto
2009
11804

CELJE

Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostor‑
skih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad –
Bukovžlak in Vrhe
11793

RAZKRIŽJE

3856.

OBČINE
BLED

PUCONCI

3852.

MINISTRSTVA

11783

MEDVODE

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč‑
nega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje
1986 do 2000 za območje Občine Medvode, za
območje gospodarske cone Moše
11795
Sklep o ukinitvi javnega dobra
11796
Sklep o ukinitvi javnega dobra
11796

3871.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
TABOR

VELIKA POLANA

ŽELEZNIKI

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2009
11833

Stran

11836 /

Št.

87 / 2. 11. 2009

Uradni list Republike Slovenije

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

