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DRŽAVNI ZBOR
4886.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prekrških (ZP-1F)

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

prekršek v številu, zaradi katerega se storilcu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, sme omiliti toliko, da se
prenehanje ne izreče.«.

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1F)

3. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) O dejanju, ki ima vse znake prekrška in ga stori otrok,
prekrškovni organ obvesti osebo, ki je dolžna skrbeti zanj, in
kadar je to potrebno glede na naravo in težo dejanja, tudi pristojni organ socialnega varstva.«.

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prekrških (ZP-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 15. decembra 2009.

4. člen
V 43. členu se beseda »petega« nadomesti z besedo
»šestega«.

Št. 003-02-11/2009-2
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1F)
1. člen
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – urad
no prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popravek in 76/08 –
ZIKS-1C) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:

5. člen
V četrtem odstavku 51. člena se za prvo alinejo doda
nova druga alineja, ki se glasi:
»– če ni dokazano, da je prekršek storil kršitelj;«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta
alineja.
6. člen
V drugem odstavku 52. člena se peta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– za prekrške zoper varnost cestnega prometa, za katere
je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v številu, zaradi
katerega se po zakonu storilcu izreče prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja.«.

»8. člen
Kolikor ni v tem zakonu določeno drugače, se v postopku
o prekršku smiselno uporabljajo določbe kazenskega zakonika glede silobrana, skrajne sile, prisiljenosti, neprištevnosti,
naklepa, malomarnosti, dejanske in pravne zmote, storilca
in sostorilca, napeljevanja in pomoči ter časa in kraja storitve
kaznivega dejanja.«.

7. člen
Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za osebno in hišno preiskavo, zaseg in preiskavo elektronskih in z njimi povezanih naprav ter nosilcev elektronskih
podatkov, zaseg in odvzem predmetov, privedbo, pridržanje in
varščino, zastopanje tuje pravne osebe, pravice oškodovanca
v postopku, združitve in izločitve postopka, prekinitve in ustavitve postopka ter stroške postopka se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o rednem sodnem postopku, kolikor ni s
tem zakonom drugače določeno.«.

2. člen
Šesti odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Sodišče sme storilcu odmeriti sankcijo pod mejo, ki je
predpisana, če tako določa zakon ali če ugotovi, da so podane
posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek milejše
sankcije. Pri tem sme izreči globo do najnižje mere iz 17. člena
tega zakona. Stransko sankcijo kazenskih točk, predpisano za

8. člen
V prvem odstavku 62.a člena se za prvo alinejo dodata
nova druga in tretja alineja, ki se glasita:
»– ali je dejanje prekršek,
– ali je pregon zastaral,«.
Dosedanje druga, tretja in četrta alineja postanejo četrta,
peta in šesta alineja.
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V drugem odstavku se besedilo »prve ali četrte alineje«
nadomesti z besedilom »prve, druge, tretje ali šeste alineje«.
9. člen
V prvem odstavku 67. člena se za sedmo alinejo doda
nova osma alineja, ki se glasi:
»– zasegu in preiskavi elektronskih in z njimi povezanih
naprav ter nosilcev elektronskih podatkov, razen če gre za
poseg v tajnost pisem in drugih občil,«.
Dosedanje osma, deveta, deseta in enajsta alineja postanejo deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alineja.
10. člen
V četrtem odstavku 105. člena se besedi »druge alineje«
nadomestita z besedama »prve alineje«.
11. člen
V drugem stavku prvega odstavka 110. člena se pika
nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »ali če obstaja
upravičena bojazen, da bo storilec skril, uničil ali odvrgel dokaz
o prekršku.«.
V drugem odstavku se za besedilom »ali prekršek ponovil,« doda besedilo, ki se glasi: »ali če obstaja upravičena
bojazen, da bo skril, uničil ali odvrgel dokaz o prekršku,«.
12. člen
Drugi odstavek 112. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v
priporu ali hišnem priporu, se všteje čas pripora ali hišnega
pripora v globo, izrečeno za prekršek, če ni bil obsojen za
kaznivo dejanje, za isto dejanje pa mu je bila izrečena globa v
postopku o prekršku, pri čemer se en dan pripora ali hišnega
pripora šteje za 40 evrov.«.
13. člen
V prvem odstavku 155. člena se 7. točka spremeni tako,
da se glasi:
»7. če je bila s sodbo o prekršku prekršena določba
dvanajstega odstavka 129.a člena ali dvanajstega odstavka
163. člena tega zakona;«.

Uradni list Republike Slovenije
(7) Višje sodišče na seji ali na ustni obravnavi ponovi
posamezne izvedene dokaze po določbah rednega sodnega
postopka in s sodbo odloči o zadevi, če spozna, da je zaradi
zmotne ugotovitve dejanskega stanja dokazni postopek treba
ponoviti.
(8) Višje sodišče izjemoma s sklepom razveljavi sodbo
sodišča prve stopnje in vrne zadevo sodišču prve stopnje v
novo sojenje, če glede na naravo stvari in okoliščine primera
oceni, da samo ne more izvesti dokaznega postopka.
(9) Višje sodišče ugodi pritožbi in s sodbo spremeni sodbo o prekršku sodišča prve stopnje ali jo spremeni po uradni
dolžnosti, če ugotovi, da so bila odločilna dejstva v sodbi o prekršku sodišča prve stopnje pravilno ugotovljena, da pa je treba
na ugotovljeno dejansko stanje ob pravilni uporabi predpisa
izdati drugačno sodbo. Višje sodišče s sodbo spremeni sodbo
o prekršku sodišča prve stopnje tudi, če spozna, da je treba pri
odmeri sankcij za prekrške oziroma odvzemu premoženjske
koristi drugače presojati upoštevane okoliščine.
(10) Višje sodišče spremeni sodbo sodišča prve stopnje
tudi takrat, kadar spozna, da je sodišče prve stopnje zmotno
presodilo listine ali druge dokaze, ki jih ni samo izvedlo in je
nanje oprlo sodbo.
(11) Če višje sodišče pri reševanju pritožbe ugotovi, da so
razlogi, zaradi katerih je izdalo odločbo v korist obdolženca, v
korist tudi kakšnemu drugemu obdolžencu, ki se ni pritožil ali
se ni pritožil v tej smeri, ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi
se bil pritožil tudi ta.
(12) Če je pritožba vložena samo v korist obdolženca, se
sodba o prekršku ne sme spremeniti v njegovo škodo.«
15. člen
V 168. členu se na koncu besedila črta pika in doda besedilo »in druge odločbe, izdane v postopku o prekršku.«.
16. člen
V petem odstavku 202. člena se za besedilom »na prvi
stopnji« doda vejica.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Pristojni davčni organ je dolžan obvestiti prekrškovni
organ in sodišče o zaključku postopka izvršitve na podlagi določb tega člena in zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov.«.

14. člen
163. člen se spremeni tako, da se glasi:
»163. člen
(1) Višje sodišče s sklepom zavrže prepozno ali nedovoljeno pritožbo, če tega ni storilo sodišče prve stopnje.
(2) Višje sodišče odloči o pritožbi tako, da sodbo sodišča
prve stopnje potrdi, razveljavi ali spremeni.
(3) Višje sodišče zavrne pritožbo kot neutemeljeno in s
sodbo potrdi sodbo sodišča prve stopnje, če ugotovi, da niso
podani razlogi, zaradi katerih se sodba izpodbija, in tudi ne take
kršitve, na katere mora paziti po uradni dolžnosti (159. člen).
(4) Višje sodišče ugodi pritožbi, odpravi ugotovljene kršitve ali jih odpravi po uradni dolžnosti in s sodbo odloči o zadevi,
če je podana kršitev določb postopka o prekršku.
(5) Višje sodišče ugodi pritožbi in s sklepom razveljavi
sodbo o prekršku sodišča prve stopnje ali jo razveljavi po
uradni dolžnosti ter zadevo vrne v novo odločitev, če ugotovi,
da je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku
iz 1., 2., 3., 4. in 8. točke prvega odstavka 155. člena tega
zakona, kršitve postopka pa glede na njeno naravo ne more
samo odpraviti.
(6) Višje sodišče na ustni obravnavi dopolni dokazni postopek po določbah rednega sodnega postopka in s sodbo
odloči o zadevi, če spozna, da je to potrebno zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ki ga pritožnik uveljavlja na
podlagi novih dejstev in dokazov, za katere je verjetno izkazal,
da jih brez svoje krivde ni mogel uveljaviti v postopku na prvi
stopnji.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
O prekrških, ki so bili storjeni pred uveljavitvijo tega zakona, odločajo organi, ki so bili pristojni za odločanje o prekrških
po dosedanjih predpisih.
18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/09-26/32
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EPA 623-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4887.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zunanjih zadevah (ZZZ‑1C)

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

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah
(ZZZ‑1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zunanjih zadevah (ZZZ-1C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 15. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-3
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZUNANJIH ZADEVAH (ZZZ-1C)
1. člen
V Zakonu o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03
– uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08)
se za drugim odstavkom 2. člena doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) Ministrstvo za zunanje zadeve usklajuje način uveljavljanja in zaščite gospodarskih interesov Republike Slovenije
v tujini z drugimi, za načrtovanje in izvajanje gospodarskega
sodelovanja pristojnimi organi in institucijami. Ministrstvo za
zunanje zadeve usklajuje mednarodno razvojno sodelovanje
in humanitarno pomoč, spodbuja medkulturni dialog in izvaja
kulturno sodelovanje v zunanjih odnosih.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(generalni sekretar)
Generalni sekretar oziroma generalna sekretarka (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar) je diplomat, ki je dosegel
naziv veleposlanik in zaseda najvišji diplomatski položaj v
ministrstvu za zunanje zadeve. Generalni sekretar skrbi za
nemoteno delo in učinkovito, racionalno ter zakonito delovanje
ministrstva za zunanje zadeve. Neposredno sodeluje z ministrom pri usklajevanju organizacije dela, izvrševanju javnih
nalog in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot in
predstavništev v tujini.
3. člen
7.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»7.a člen
(politični direktor)
(1) Politični direktor oziroma politična direktorica (v nadaljnjem besedilu: politični direktor) je diplomat, ki v ministrstvu za zunanje zadeve usklajuje in povezuje dela, povezana
s področjem skupne zunanje in varnostne politike Evropske
unije ter evropske varnostne in obrambne politike in izvaja
druge naloge, za katere ga pooblasti minister za zunanje
zadeve.
(2) Za političnega direktorja je lahko imenovan diplomat, ki
je dosegel naziv pooblaščeni minister ali veleposlanik.
(3) Politični direktor lahko daje obvezujoča navodila in
usmeritve za delo vodjem diplomatskih predstavništev ali konzulatov.«.
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4. člen
Za 7.a členom se doda 7.b člen, ki se glasi:
»7.b člen
(generalni direktor)
(1) Generalni direktor oziroma generalna direktorica (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) je diplomat, ki je dosegel
naziv pooblaščeni minister ali veleposlanik in vodi strokovno
delo na vsebinsko zaokroženem delovnem področju v ministrstvu za zunanje zadeve.
(2) Generalni direktor za svoje delo odgovarja ministru
za zunanje zadeve. Generalni direktor lahko daje obvezujoča
navodila in usmeritve za delo vodjem diplomatskih predstavništev ali konzulatov.«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(nadzor v predstavništvih Republike Slovenije v tujini)
(1) Ministrstvo za zunanje zadeve skrbi za urejeno, učinkovito in gospodarno delovanje predstavništev v tujini ter zagotavlja ugledu države primerne in v posameznih državah primerljive personalne, materialne in prostorske pogoje za delovanje
predstavništev, vključno z rezidencami vodij predstavništev.
(2) Za izvajanje nadzora nad delovanjem in izvajanjem
nalog predstavništev Republike Slovenije v tujini minister za
zunanje zadeve določi diplomata, ki je najmanj dvakrat opravljal naloge vodje diplomatskega predstavništva v tujini (v nadaljnjem besedilu: glavni diplomatski nadzornik).
(3) Glavni diplomatski nadzornik ima naslednje pristojnosti:
– svetuje vodji predstavništva v zvezi z delovanjem predstavništva,
– pregleduje prostore predstavništva in prostore dela rezidence vodje predstavništva, ki je namenjen opravljanju nalog
vodje predstavništva,
– pregleduje dokumentacijo in evidence, ki jih v zvezi z
opravljanjem svojih nalog pripravlja ali pridobiva predstavništvo,
– opravi ločene ali skupne pogovore z zaposlenimi v
predstavništvu in rezidenci vodje predstavništva,
– poroča ministru,
– predlaga ustrezne ukrepe in spremlja njihovo izvajanje.
(4) Glavni diplomatski nadzornik pri opravljanju svojega
dela v okviru pristojnosti deluje neodvisno in nepristransko. Če
odkrije nepravilnosti, mora o njih obvestiti ministra za zunanje
zadeve, ki sprejme ukrepe v skladu z zakonom.
(5) Na konzularnem, finančnem, kadrovskem, varnostnem in drugih področjih lahko opravljajo posamezne naloge
nadzora uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve, ki jih na
predlog glavnega diplomatskega nadzornika pooblasti generalni sekretar. Uslužbenci iz tega odstavka so pri svojem delu
samostojni. Pripravo in potek nadzora v predstavništvu vodi
glavni diplomatski nadzornik.
(6) Nadzor nad delovanjem in izvajanjem nalog uslužbencev na obrambnem področju izvaja tudi Inšpektorat Republike
Slovenije za obrambo.
(7) Postopek nadzora, organizacijo nadzora, poročanje,
predlaganje ukrepov in spremljanje izvajanja sprejetih ukrepov
podrobneje določi minister za zunanje zadeve s podzakonskim
aktom.«.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(pridobivanje prostorov in oddajanje javnih naročil)
(1) Ministrstvo za zunanje zadeve v imenu Republike Slovenije pridobiva prostore za delovanje diplomatskih predstavni-
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štev in konzulatov, vključno z rezidencami vodij predstavništev,
z nakupom, najemom ali dolgoročnim finančnim najemom. Nakup prostorov se opravi na podlagi letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja države.
(2) Postopki za pridobivanje in razpolaganje s prostori se
izvajajo v skladu s predpisi in s splošno priznanimi uzancami,
ki veljajo v kraju nepremičnine. Predstavništvo mora pri tem kar
najbolj uveljaviti načelo konkurenčnega pridobivanja ponudb.
(3) Predstavništvo v tujini mora pri oddaji javnih naročil
za nabavo blaga in storitev upoštevati temeljna načela javnega
naročanja po zakonu, ki ureja javno naročanje.
(4) V skladu s Sporazumom o vprašanjih nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 20/02, MSVN) države naslednice nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije prevzamejo
nepremičnine v naravi v skladu z deležem, ki pripada vsaki
državi. Nepremičnine, ki jih je ali jih še bo pridobila Republika
Slovenija, so namenjene za potrebe predstavništev v tujini.
Ministrstvo za zunanje zadeve je upravljavec teh nepremičnin.
Finančna sredstva, pridobljena od prodaje nepremičnin, so
proračunski vir ministrstva za zunanje zadeve in predstavljajo
namenska sredstva ministrstva za zunanje zadeve.
(5) Namenska sredstva ministrstva za zunanje zadeve,
ki niso porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun
za tekoče leto. Za obseg prenesenih namenskih sredstev se
povečata obseg sredstev v finančnem načrtu in proračunu
ministrstva za zunanje zadeve.«.
7. člen
V besedilu 10. člena, ki postane prvi odstavek, se črta
drugi stavek.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji, četrti in
peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Temeljni obliki preverjanja strokovne usposobljenosti
diplomatov sta diplomatski izpit in višji diplomatski izpit.
(3) Uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve opravljajo diplomatski izpit iz mednarodnih odnosov, mednarodnega
prava, zgodovine, konzularnih zadev ter diplomatskih veščin.
Del diplomatskega izpita poteka v angleškem jeziku. Višji diplomatski izpit je sestavljen iz preverjanja poznavanja diplomatske
prakse in znanj, potrebnih za vodenje predstavništva in drugih
organizacijskih enot ministrstva za zunanje zadeve.
(4) Diplomatski izpit in višji diplomatski izpit se opravljata
pred komisijo, sestavljeno iz diplomatov z izkušnjami iz diplomatske prakse in drugih strokovnjakov s področja zunanje
politike, mednarodnih odnosov in mednarodnega prava.
(5) Diplomatski izpit in višji diplomatski izpit se opravljata
po postopku in programu, ki ga določi minister za zunanje zadeve s podzakonskim aktom.«.
8. člen
V 16. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Lokalno osebje lahko pod pogoji, ki jih določi minister,
opravlja posamezne strokovne naloge na kulturnem in gospodarskem področju ter na področju odnosov z javnostmi.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
Za 16. členom se doda 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(varnostno preverjanje oseb)
(1) Za zmanjšanje varnostnega tveganja za osebe, objekte in dejavnost ministrstva za zunanje zadeve se pred začetkom
opravljanja dela v skladu s tem členom, varnostno preverijo:
– lokalno osebje na predstavništvih v tujini,
– študentje, ki opravljajo delo na predstavništvih ali v
notranji službi ministrstva za zunanje zadeve in
– fizične osebe pogodbenih izvajalcev ministrstva za
zunanje zadeve, pri katerih se potreba po varnostnem preverjanju predhodno določi v pogodbi (v nadaljnjem besedilu:
preverjana oseba).

Uradni list Republike Slovenije
(2) S pisnim soglasjem za varnostno preverjanje preverjana oseba izpolni vprašalnik za varnostno preverjanje z
naslednjimi podatki:
– ime in priimek,
– datum in kraj rojstva,
– spol,
– državljanstvo, tudi dvojno državljanstvo,
– naslov prebivališča,
– pravnomočne obsodbe zaradi naklepnih kaznivih dejanj,
ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
– tekoči kazenski postopki zaradi kaznivih dejanj iz prejšnje alinee,
– stiki s tujimi varnostnimi in obveščevalnimi službami,
– članstvo ali sodelovanje v organizacijah ali skupinah, ki
ogrožajo vitalne interese Republike Slovenije ali držav članic
političnih, obrambnih ali varnostnih zvez, katerih članica je
Republika Slovenija.
(3) Varnostno preverjanje opravi ministrstvo za zunanje
zadeve tako, da preveri resničnost podatkov iz drugega odstavka tega člena zakona:
– prve, druge, tretje, četrte in pete alinee: na podlagi verodostojne listine, ki jo izda pristojni državni organ države, katere
državljan je preverjanja oseba ali države, v kateri preverjana
oseba prebiva,
– šeste alinee: na podlagi podatkov iz kazenske evidence,
– sedme alinee: na podlagi podatkov iz evidence o tekočih kazenskih postopkih,
– osme in devete alinee: v evidencah Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ministrstva za obrambo in policije.
Verodostojnost podatkov iz šeste in sedme alinee drugega
odstavka tega člena se dokazuje s potrdili o nekaznovanosti
po predpisih države, katere državljan je preverjana oseba ali
države, v kateri prebiva. Potrdila ne smejo biti starejša od treh
mesecev. Če je preverjana oseba tuji državljan, se obstoj varnostnega zadržka preverja tudi v evidenci vizumskih postopkov
ministrstva za zunanje zadeve.
(4) Ob razlogu za sum, da obstaja varnostni zadržek, se
za preverjano osebo lahko uvede ponovni postopek varnostnega preverjanja v skladu s tem členom. Z osebo, ki v varnostno
preverjanje ne privoli ali se v postopku varnostnega preverjanja
ugotovi varnostni zadržek, se pogodbeno razmerje ne sklene
oziroma pogodbeno razmerje preneha. Možnost tovrstnega
prenehanja pogodbe se vključi v pogodbo o zaposlitvi oziroma
pogodbo o delu z osebami iz prvega odstavka tega člena.
(5) Varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega preverjanja, iz katerih izhaja, da obstajajo dvomi o verodostojnosti, zanesljivosti ter lojalnosti preverjane osebe za delo v ministrstvu
za zunanje zadeve, in so:
– lažne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vprašalniku,
– neizbrisane pravnomočne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
– članstvo ali sodelovanje v organizacijah ali skupinah, ki
ogrožajo vitalne interese Republike Slovenije ali držav članic
političnih, obrambnih in varnostnih zvez, katerih članica je
Republika Slovenija,
– pravnomočne obtožnice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, razen za kazniva dejanja, kjer je kot
glavna kazen predpisana denarna kazen ali zapor do treh let,
– nepravnomočne obsodilne sodbe za kazniva dejanja,
ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in za katera je kot glavna
kazen predpisana denarna kazen ali zapor do treh let,
– druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo
utemeljen dvom v posameznikovo verodostojnost, zanesljivost
in lojalnost za delo v ministrstvu za zunanje zadeve.
(6) Za učinkovito izvajanje varnostnega preverjanja in zagotavljanja varnosti po tem členu ministrstvo za zunanje zadeve upravlja evidenco, v kateri se obdelujejo naslednji podatki:
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– ime in priimek,
– datum in kraj rojstva,
– državljanstvo,
– spol,
– datum začetka in zaključka varnostnega preverjanja,
– obstoj varnostnega zadržka in
– oblika pogodbenega razmerja (lokalno osebje, študent
ali oseba pogodbenega izvajalca).
(7) Dokumentacija varnostnega preverjanja in evidenca iz
prejšnjega odstavka tega člena se hranita pet let po prenehanju
dela preverjane osebe v ministrstvu za zunanje zadeve oziroma
po zaključku varnostnega preverjanja, če s preverjano osebo ni
bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, po tem se dokumentacija
in evidenca ustrezno uničita.«.
10. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(vodja diplomatskega predstavništva)
(1) Diplomatsko predstavništvo vodi veleposlanik oziroma
veleposlanica (v nadaljnjem besedilu: veleposlanik).
(2) Veleposlanik je postavljen za dobo do štirih let, ki se
lahko podaljša, če razmere tako narekujejo, vendar ne za dlje
kot dve leti. O podaljšanju odloči minister za zunanje zadeve.
Veleposlanik je lahko izjemoma odpoklican pred potekom časa
postavitve na podlagi lastne prošnje, predloga države sprejemnice ali zaradi kršitve posebnih obveznosti in prepovedi
iz 45. člena tega zakona. Predlog za odpoklic iz prejšnjega
stavka pripravi minister za zunanje zadeve, določi pa ga vlada
po posvetovanju s predsednikom republike.
(3) Veleposlanik lahko zaporedoma službuje največ v
dveh diplomatskih predstavništvih, pri čemer skupna doba vodenja diplomatskih predstavništev ne sme preseči osmih let.
(4) Veleposlanik, ki je vodil diplomatsko predstavništvo
na podlagi postavitve za skupno dobo, daljšo od šestih let, ne
more biti postavljen na položaj veleposlanika pred potekom
dveh let od odpoklica s tega položaja.
(5) Za veleposlanike se ne uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na pogoje za razporejanje diplomatov v
notranjo in zunanjo službo.«.
11. člen
Za 17. členom se doda 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(postopek postavitve veleposlanika)
(1) Predlog za postavitev veleposlanika pripravi minister
za zunanje zadeve. Vlada določi predlog za postavitev veleposlanika po posvetovanju s predsednikom republike.
(2) Po določitvi predloga vlade se kandidat za veleposlanika predstavi delovnemu telesu državnega zbora, pristojnemu
za zunanjo politiko, ki o predstavitvi poda mnenje.
(3) Po predstavitvi na delovnem telesu državnega zbora,
pristojnega za zunanjo politiko, ministrstvo za zunanje zadeve
zaprosi za agreman državo sprejemnico. Po prejemu agremana
vlada pošlje predlog za postavitev predsedniku republike.
(4) Veleposlanika postavi in odpokliče predsednik republike z ukazom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če ukaz o postavitvi ne bo izdan, predsednik republike o tem
obvesti vlado.
(5) Predsednik republike izda veleposlaniku poverilna
pisma.
(6) Če razmere narekujejo, lahko minister za zunanje zadeve vodenje diplomatskega predstavništva zaupa odpravniku
poslov. Poverilna pisma v tem primeru izda minister.
(7) Če razmere narekujejo, se lahko postavi nerezidenčni
veleposlanik, ki je akreditiran v eni ali več državah oziroma
mednarodnih organizacijah.«.
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12. člen
V 24.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poleg navedenega lahko diplomatska predstavništva ali konzularni agenti, ki službujejo v državi, ki ni članica
Evropske unije, in če je to del njihovih pooblastil, nudijo pomoč
kateremu koli državljanu Unije, ki za pomoč zaprosi, tudi v
drugih okoliščinah.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ob izgubi potne listine diplomatsko predstavništvo
ali konzulat države članice v skladu s Sklepom predstavnikov
vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 25. junija
1996 (96/409/SZVP) o potni listini za vrnitev, kot je bil prilagojen
zaradi sprejema novih držav članic, izda evropsko potno listino
za vrnitev (ETD).«.
13. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(izbor vodij diplomatskih predstavništev in konzulatov)
(1) Za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata
je lahko imenovan diplomat, ki:
– ima najmanj 14 let delovnih izkušenj,
– je najmanj tri leta opravljal delo na diplomatskem delovnem mestu v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu.
(2) Za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata
je izjemoma lahko imenovana tudi oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– ima najmanj 14 let primerljivih delovnih izkušenj na
področju zunanje politike, mednarodnih odnosov, mednarodnih
ekonomskih odnosov ali mednarodnega prava, od tega vsaj tri
leta vodstvenih delovnih izkušenj,
– obvlada angleški in še en tuj jezik na višji ravni,
– izpolnjuje druge pogoje za sklenitev delovnega razmerja
v ministrstvu za zunanje zadeve.
(3) Vodja diplomatskega predstavništva ali konzulata lahko opravlja delo v tujini do dopolnjenega 68. leta starosti.
(4) Izbira najprimernejšega kandidata se opravi med tistimi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena na podlagi
naslednjih meril:
– strokovna usposobljenost in osebnostna primernost po
določbah tega zakona,
– vodstvene sposobnosti,
– komunikacijske sposobnosti,
– psihofizična sposobnost.
(5) Vlada na predlog ministra za zunanje zadeve ustanovi
stalno avtonomno strokovno komisijo, ki pred določitvijo predloga za imenovanje vodje diplomatskega predstavništva ali konzulata pripravi mnenje, ali je oseba iz drugega odstavka tega
člena usposobljena za vodjo diplomatskega predstavništva ali
konzulata. Pri ugotavljanju usposobljenosti se upoštevajo merila iz četrtega odstavka tega člena. Mnenje strokovne komisije
je obvezujoče. Minister vladi ne more posredovati predloga za
imenovanje kandidata, za katerega je komisija podala mnenje,
da ni ustrezno usposobljen.
(6) Strokovno komisijo sestavljajo en predstavnik ministrstva za zunanje zadeve, en nekdanji veleposlanik Republike Slovenije in trije zunanji strokovnjaki s področja zunanje
politike, mednarodnih odnosov, mednarodnih ekonomskih
odnosov ali mednarodnega prava. Mandat članov komisije
traja pet let. Strokovna komisija na ustanovni seji sprejme
poslovnik, s katerim se uredi njeno poslovanje. Poslovnik se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Delo v komisiji
je častno. Ministrstvo za zunanje zadeve komisiji zagotovi
potrebne pogoje za delo.
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(7) Z osebo iz drugega odstavka tega člena se za določen
čas, ki ne sme presegati štirih let, sklene pogodba o zaposlitvi
za določen čas oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi, če je
oseba zaposlena v organu državne uprave. Zaradi delovnih
potreb, ki jih ugotovi minister za zunanje zadeve, se po izteku
obdobja iz prejšnjega stavka izjemoma, največ za čas enega
leta, sklene nova pogodba o zaposlitvi za določen čas oziroma
nov aneks k pogodbi o zaposlitvi. Delež oseb iz drugega odstavka lahko znaša največ eno desetino vseh vodij diplomatskih predstavništev in konzulatov.«.
14. člen
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javne naloge na področju zunanjih zadev v ministrstvu za zunanje zadeve opravljajo diplomati, vodje diplomatskih
predstavništev ali konzulatov iz drugega odstavka 27. člena
tega zakona in javni uslužbenci iz drugega odstavka 15. člena
tega zakona, spremljajoča dela pa strokovno-tehnični javni
uslužbenci.«.
Na koncu besedila drugega odstavka se doda stavek, ki
se glasi: »Položaj diplomatov se podrobneje uredi z uredbo
vlade.«.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo za zunanje zadeve na področju kadrovske
politike upošteva načela uravnotežene zastopanosti spolov.«.
15. člen
V 35. členu se v drugem odstavku 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. znanje angleškega in drugega tujega jezika na višji
ravni;«.
16. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(notranja in zunanja služba)
(1) Diplomati opravljajo svoje delo v notranji in zunanji
službi ministrstva za zunanje zadeve.
(2) Minister za zunanje zadeve razporeja diplomate v
notranjo in zunanjo službo.
(3) Zunanja služba se opravlja v diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije ter posebnih misijah.
(4) Pri razporejanju v zunanjo službo se upoštevajo naslednja merila in okoliščine:
– strokovna usposobljenost in osebnostna primernost;
– rezultati dela;
– razmerje službovanja med notranjo in zunanjo službo
med kariero;
– ob enaki strokovni usposobljenosti prednostno obravnavanje kandidata, ki je dlje časa v notranji službi;
– družinski razlogi;
– razporeditev na delovno mesto, kjer se delo opravlja
v posebnih razmerah, se upošteva kot prednost pri naslednji
razporeditvi v zunanjo službo.
(5) Diplomat lahko v zunanji službi opravlja delo do dopolnjenega 68. leta starosti.
17. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(trajanje razporeditve v zunanjo službo)
(1) Čas razporeditve diplomata na delovno mesto v zunanjo službo traja do štirih let od začetka opravljanja dela v
tujini.
(2) Zaradi delovnih potreb ali zaradi drugih upravičenih
razlogov se lahko skrajša oziroma podaljša čas razporeditve.
Med druge upravičene razloge za skrajšanje razporeditve se
štejejo zlasti prošnja prizadetega, predlog države sprejemnice
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in hujša kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega
razmerja. Med upravičene razloge za podaljšanje razporeditve
pa zlasti dokončanje šolanja otrok na osnovni in srednji stopnji.
Razporeditev na istem delovnem mestu se lahko podaljša
največ za dve leti.
(3) Diplomat mora biti o podaljšanju ali skrajšanju razporeditve zaradi delovnih potreb obveščen najmanj tri mesece pred
izvršitvijo podaljšanja ali skrajšanja.
(4) Skupna doba neprekinjene razporeditve v zunanji
službi ne sme preseči osem let. Diplomat, ki je bil v zunanjo
službo razporejen neprekinjeno več kot šest let, mora pred
ponovno razporeditvijo v zunanjo službo ostati najmanj dve
leti v notranji službi.
(5) Kadar ni drugega diplomata, ki bi izrazil interes za razporeditev na delovno mesto v zunanjo službo in bi izpolnjeval
pogoje za zasedbo delovnega mesta v zunanji službi, je lahko
nanj razporejen diplomat iz prejšnjega odstavka ne glede na
čas službovanja v notranji službi.«.
18. člen
V 37.a členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Diplomat, ki ni bil postavljen za veleposlanika, lahko
v stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni
organizaciji izjemoma uporablja naziv veleposlanik v zvezi z
vodenjem dela na zaokroženem delovnem področju, če v skladu s prakso mednarodne organizacije tako delovno področje
praviloma vodijo diplomati z nazivom veleposlanik. Diplomatu
pripadajo pravice iz naziva v zunanji službi, za katerega izpolnjuje pogoje v skladu s tem zakonom. Naziv veleposlanika
sme uporabljati diplomat, ki je dosegel naziv pooblaščeni minister.«.
19. člen
Za 38. členom se doda 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(mirovanje pravic in obveznosti zaradi dela v mednarodnih
organizacijah)
(1) Diplomat, ki se je zaposlil v mednarodni organizaciji,
je upravičen do mirovanja pravic in obveznosti v ministrstvu za
zunanje zadeve za določen čas, ki ne presega šestih let, pod
pogojem, da po prenehanju mirovanja ostane v ministrstvu za
zunanje zadeve najmanj polovico obdobja trajanja mirovanja
pravic.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka diplomat sklene z
ministrstvom za zunanje zadeve sporazum o mirovanju pravic in obveznosti, v katerem se določijo pogoji mirovanja. V
sporazumu se določi tudi obveznost, da je diplomat v primeru predčasnega prenehanja delovnega razmerja z Republiko
Slovenijo po svoji volji ali krivdi dolžan plačati ministrstvu za
zunanje zadeve pogodbeno kazen v višini 50% zadnje osnovne plače v notranji službi, ki jo je prejel pred začetkom dela v
mednarodni organizaciji, za manjkajoči čas do polovice časa
trajanja mirovanja pravic.
(3) Obveznost iz drugega stavka prejšnjega odstavka
velja tudi v primeru sporazumnih dogovorov o mirovanju pravic
in obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih sklenejo uslužbenci
ministrstva za zunanje zadeve na podlagi določb zakona o
javnih uslužbencih.«.
20. člen
Za 38.a členom se doda 38.b člen, ki se glasi:
»38.b člen
(začasna premestitev zaradi opravljanja nalog s področja
mednarodnega sodelovanja)
(1) Zaradi opravljanja nalog s področja mednarodnega
sodelovanja je diplomat s svojim soglasjem lahko premeščen
za določen čas v drug državni organ za čas do štirih let.
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(2) Diplomat, ki je premeščen v skladu s prvim odstavkom,
je pri razporejanju v zunanjo službo in priznavanju delovnih
izkušenj izenačen z diplomati na delovnih mestih v ministrstvu
za zunanje zadeve.
(3) Po prenehanju premestitve je diplomat razporejen v
zunanjo ali notranjo službo ministrstva za zunanje zadeve.«.
21. člen
V 39. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za diplomatske nazive v zunanji službi se zahtevajo
naslednje delovne izkušnje:
– pooblaščeni minister – 14 let,
– minister svetovalec – 12 let,
– prvi svetovalec – 10 let,
– svetovalec – 8 let,
– I. sekretar – 6 let,
– II. sekretar – 4 leta,
– III. sekretar – 3 leta,
– ataše – 2 leti.«.
Za petim odstavkom se dodata šesti in sedmi odstavek,
ki se glasita:
»(6) Za nazive svetovalec, prvi svetovalec, minister svetovalec in pooblaščeni minister se v zunanji službi poleg izpolnjevanja pogoja delovnih izkušenj zahteva tudi vsaj dveletno
predhodno opravljanje dela na diplomatskem delovnem mestu
v zunanji službi. Diplomatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega
stavka, ob razporeditvi v zunanjo službo pripada za eno stopnjo
nižji naziv, kot bi ga pridobil na podlagi prejšnjega odstavka
tega člena.
(7) V naziv veleposlanik se imenuje diplomata, ki je bil z
ukazom predsednika republike postavljen za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v tujini.«.
22. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(imenovanja v naziv)
(1) Za imenovanje v diplomatski naziv mora oseba poleg
splošnih pogojev izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba oziroma izobrazba, pridobljena
po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo,
– diplomatski izpit, za nazive prvega kariernega razreda
pa tudi višji diplomatski izpit in
– delovne izkušnje v ministrstvu za zunanje zadeve ali
delovne izkušnje v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(2) Kot enakovredne delovnim izkušnjam v ministrstvu
za zunanje zadeve se za imenovanje v naziv štejejo delovne
izkušnje na področju zunanje politike, mednarodnega prava
ali mednarodnih odnosov, pridobljene med delom v drugih
državnih organih, javnih zavodih, javnih agencijah, znanstveno-raziskovalnih ter visokošolskih zavodih in mednarodnih organizacijah.
(3) Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega
odstavka tega člena, so lahko imenovane v naziv drugega in
tretjega kariernega razreda, pod pogojem, da v enem letu po
imenovanju v naziv opravijo diplomatski izpit. Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za naziv prvega kariernega razreda iz prvega in drugega odstavka tega člena, so lahko imenovane v naziv prvega
kariernega razreda pod pogojem, da v enem letu po imenovanju
v naziv opravijo diplomatski izpit in višji diplomatski izpit.«.
23. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(preizkusni test)
(1) Ministrstvo za zunanje zadeve razpiše preizkusni test,
ki je namenjen kandidatom za opravljanje pripravništva na
diplomatskem delovnem mestu in za zaposlitev za nedoločen
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čas na diplomatskem delovnem mestu v ministrstvu za zunanje
zadeve na podlagi javnega natečaja (v nadaljnjem besedilu:
preizkusni test). Preizkusnega testa se lahko udeleži državljan
Republike Slovenije, ki je pridobil univerzitetno izobrazbo ali
izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in izpolnjuje pogoje za sklenitev delovnega razmerja v ministrstvu za zunanje
zadeve. Ministrstvo za zunanje zadeve objavi preizkusni test
občasno, ko so na voljo prosta delovna mesta.
(2) Postopek izbire se izvede na podlagi določb zakona o
javnih uslužbencih in podzakonskih predpisov, ki urejajo postopek javnega natečaja. V postopku javnega natečaja je izbran
kandidat, ki izpolnjuje pogoje za delovno mesto in je dosegel
najvišje število točk na preizkusnem testu.
(3) Minister s podzakonskim aktom podrobneje določi
vsebine in način opravljanja preizkusnega testa.«.
24. člen
Za 41. členom se doda 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen
(pripravništvo in dodatno usposabljanje)
(1) Pripravništvo za delo na diplomatskih delovnih mestih
v ministrstvu za zunanje zadeve se opravlja v skladu z zakonom
o javnih uslužbencih. Za delo na diplomatskih delovnih mestih
je poleg opravljenega pripravništva treba opraviti tudi dodatno
usposabljanje, ki je pogoj za opravljanje diplomatskega izpita.
Opravljanje pripravništva in dodatnega usposabljanja traja skupaj dve leti. Po opravljenem pripravništvu so javni uslužbenci
imenovani v diplomatski naziv ataše pod pogojem, da v roku iz
drugega odstavka tega člena opravijo diplomatski izpit.
(2) Med dodatnim usposabljanjem za opravljanje diplomatskega izpita uslužbenci delajo v dveh notranjih organizacijskih
enotah, opravijo vsaj šestmesečno prakso na predstavništvu v
tujini, obiskujejo strokovna izpopolnjevanja in se izpopolnjujejo
v znanju tujih jezikov. Do zaključka dodatnega usposabljanja
morajo opraviti diplomatski izpit.
(3) Minister s podzakonskim aktom podrobneje uredi
opravljanje dodatnega usposabljanja v ministrstvu za zunanje
zadeve.«.
25. člen
V 42. členu se v prvem odstavku besedilo »predpise o
kriterijih« nadomesti z besedilom »kriterije in postopek«.
26. člen
V 46. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:

»(2) Ob uvedbi disciplinskega postopka zaradi kršitve
obveznosti in prepovedi iz 45. člena tega zakona ali postopka
redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zoper diplomata v
zunanji službi lahko minister ne glede na določbo tretjega odstavka 37. člena tega zakona nemudoma razporedi diplomata
v notranjo službo za čas trajanja postopka.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
27. člen
V 51. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki
se glasi: »Zakonec iz prvega stavka tega odstavka je vključen
v obvezno zdravstveno zavarovanje kot vzdrževani družinski
član.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zakonec diplomata iz prvega odstavka tega člena, ki
z diplomatom biva v tujini, ima za čas bivanja z diplomatom v
tujini v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, pravico
do suspenza pogodbe o zaposlitvi. Med suspenzom pogodbe
o zaposlitvi mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti
iz delovnega razmerja, ki so neposredno vezane na opravljanje
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dela. Med suspenzom pogodbe o zaposlitvi delodajalec ne sme
odpovedati pogodbe o zaposlitvi, razen če so podani razlogi
za izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje
delodajalca.«.
28. člen
V 54. členu se v drugem odstavku besedi »internega razpisa« nadomestita z besedilom »notranje seznanitve o prostem
delovnem mestu.«.
29. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
(poverilna in predstavitvena pisma vodij tujih diplomatskih
predstavništev)
(1) Poverilno pismo vodje tujega diplomatskega predstavništva, razen odpravnika poslov, sprejme predsednik Republike
Slovenije potem, ko je kopijo že sprejel minister za zunanje
zadeve oziroma državni sekretar ali diplomat na visokem položaju v ministrstvu za zunanje zadeve, po pooblastilu ministra
za zunanje zadeve.
(2) Predstavitveno pismo odpravnika poslov sprejme
vodja diplomatskega protokola oziroma oseba, ki ga nadomešča.«.
30. člen
62.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»62.a člen
(vloga za izdajo izkaznice in evidence)
(1) Vloga za izkaznice iz prejšnjega člena se vloži na
predpisanem obrazcu, na katerem se navedejo podatki o:
1. predstavništvu
2. osebnem imenu
3. datumu, kraju in državi rojstva
4. spolu
5. državljanstvu
6. naslovu začasnega bivališča v Sloveniji
7. osebnem stanu (samski, poročen), osebnem imenu
družinskih članov, ki spremljajo člana predstavništva oziroma
razmerju do primarnega upravičenca
8. vrsti, številki in veljavnosti potnega lista
9. številki in veljavnosti vizuma za Republiko Slovenijo
10. zahtevanem statusu oziroma vrsti izkaznice
11. nazivu, delovnem področju, predvidenem trajanju dela
in morebitni nerezidenčni akreditaciji
12. datumu prihoda v Slovenijo in datumu začetka dela
13. novoustanovljenem delovnem mestu oziroma osebnem imenu nadomeščene osebe
14. šolanju otrok oziroma podaljšanju roditeljske pravice
15. opravljanju pridobitne dejavnosti zakonca in kje
16. datumu in kraju vloge
17. prostor za podpis prosilca in vodje predstavništva ali
pooblaščene osebe ter žig.
(2) Vloga lahko vsebuje tudi druge podatke v zvezi z
opravljanjem dela, ki so potrebni za izdajo izkaznice, ki jih
vlagatelj predloži prostovoljno. Vlogi je treba priložiti fotografijo
predpisane velikosti ter fotokopijo veljavnega potnega lista.
Vlagatelj mora sporočiti vse morebitne spremembe navedenih
podatkov.
(3) Zaradi zagotovitve podatkov o vlogah in izdanih izkaznicah ter za izvajanje svojih pristojnosti ministrstvo za zunanje zadeve vodi in vzdržuje evidenco, ki vsebuje naslednje
podatke:
– podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena in prvega
ter drugega odstavka tega člena
– podatke o izgubljenih, pogrešanih, ukradenih, uničenih
in poškodovanih izkaznicah.
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(4) Podatki se v evidenci vodijo, hranijo in arhivirajo v
skladu s predpisi o dokumentarnem in arhivskem gradivu ter
arhivih.
(5) Podatke iz vlog in evidence o izdanih izkaznicah lahko uporabljajo uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve za
opravljanje nalog s svojega delovnega področja ter uslužbenci
drugih državnih organov, če gre za izvrševanje z zakonom
določenih nalog pri zagotavljanju nacionalne varnosti. Osebne
podatke iz prvega odstavka tega člena sme uporabljati podjetje
ali organizacija, ki jo za izdelavo izkaznic pooblasti minister za
zunanje zadeve; uporablja jih samo za potrebe vpisa podatkov
na izkaznice in jih mora v 30 dneh po uporabi uničiti.
(6) Podrobneje se izdaja izkaznic, vsebina vloge za izdajo
izkaznice, obrazec izkaznice in vodenje evidence uredi s pravilnikom, ki ga izda minister za zunanje zadeve.
(7) Izkaznico lahko uporabljajo le upravičenci iz prejšnjega člena in v skladu z namenom, s katerim je bila izdana.
(8) Upravljavci zbirk osebnih podatkov smejo izkaznice
kopirati samo v primerih, ki jih določa zakon. Izkaznico lahko
poleg imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo
finančne storitve, če jo potrebujejo za dokazovanje identitete v
konkretnem postopku. Pojma finančne družbe in finančne storitve sta opredeljena v zakonu, ki ureja bančništvo. Kopiranje
izkaznice je dovoljeno tudi na podlagi pisne privolitve imetnika
izkaznice. Ob kopiranju izkaznice je treba z ustrezno oznako
na kopiji zagotoviti, da se kopija izkaznice ne bo uporabljala
za druge namene. Prepovedano je nadaljnje kopiranje kopije. Na vlogo imetnika izkaznice je upravljavec zbirk osebnih
podatkov dolžan izdati potrdilo o kopiji izkaznice, na katerem
je naveden namen rabe kopije in rok, za katerega upravljavec kopijo potrebuje. Imetnik izkaznice lahko kopijo označi s
svojim podpisom. Kopijo izkaznice je prepovedano hraniti v
elektronski obliki.«.
31. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
»66. člen
(konzulat s tujim častnim konzularnim funkcionarjem na čelu)
(1) Država, ki v Republiki Sloveniji odpre konzulat, lahko imenuje častnega konzularnega funkcionarja, ki je lahko
slovenski ali tuji državljan, ki zakonito prebiva v Republiki
Sloveniji.
(2) Sklep o soglasju za odprtje tujega konzulata, ki ga
vodi častni konzularni funkcionar, z navedbo vrste konzulata,
sedeža in konzularnega območja sprejme vlada na predlog
ministrstva za zunanje zadeve, ki predhodno pridobi mnenje
pristojnih organov. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(3) Predsednik Republike Slovenije lahko na predlog ministrstva za zunanje zadeve po pridobitvi mnenja pristojnih
organov izda eksekvaturo tujemu častnemu konzularnemu
funkcionarju.
(4) Po obvestilu države pošiljateljice sprejme vlada sklep,
s katerim se seznani z zaprtjem konzulata na čelu s častnim
konzulom. Če se Republika Slovenija odloči za umik soglasja
k odprtju konzulata na čelu s častnim konzulom, sprejme vlada sklep o umiku soglasja. Sklep se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(5) Določbe četrtega odstavka se uporabljajo tudi za zapiranje tujih konzulatov iz 64. člena tega zakona.«.
PREHODNE DOLOČBE
32. člen
(imenovanje političnega direktorja in generalnih direktorjev)
Pogoji iz 3. in 4. člena tega zakona se začnejo uporabljati
za prvo imenovanje političnega direktorja oziroma za prvo
imenovanje generalnega direktorja po uveljavitvi tega zakona.
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33. člen

40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/09-10/40
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EPA 665-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

(varnostno preverjanje lokalnega osebja in študentov)
Osebe iz 9. člena tega zakona, ki ob začetku veljavnosti
tega zakona opravljajo delo kot lokalni uslužbenci ali študentje,
je treba varnostno preveriti najpozneje v roku enega leta od
uveljavitve tega zakona.

(izpolnjevanje pogoja za vodjo diplomatskega predstavništva
ali konzulata)
Ne glede na določbo prvega odstavka 13. člena tega zakona izpolnjuje pogoje za vodjo diplomatskega predstavništva
ali konzulata diplomat, ki je bil pred uveljavitvijo tega zakona
imenovan za veleposlanika.
36. člen
(znanje dveh tujih jezikov na višji ravni)
(1) Šteje se, da diplomati, ki izpolnjujejo pogoj aktivnega
obvladanja dveh tujih jezikov, od tega enega svetovnega, po
1. točki drugega odstavka 35. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO in 76/08), izpolnjujejo pogoj iz 15. člena
tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora diplomat ob razporeditvi v zunanjo službo izpolnjevati pogoj iz
15. člena tega zakona.
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(uveljavitev zakona)

34. člen

35. člen
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(pogoj uspešno opravljenega višjega diplomatskega izpita)
(1) Določbi 7. in 22. člena tega zakona, ki urejata višji
diplomatski izpit se začneta uporabljati eno leto po uveljavitvi
tega zakona.
(2) Diplomati, ki so do začetka veljavnosti pogoja iz prejšnjega odstavka pridobili diplomatski naziv prvega kariernega
razreda, izpolnjujejo pogoj uspešno opravljenega višjega diplomatskega izpita.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1C)

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 varstvu okolja (ZVO-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-5
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

37. člen
(uporaba diplomatskega naziva v zunanji službi)
Diplomati, ki so ob uveljavitvi tega zakona razporejeni v
zunanjo službo v nazivu, za katerega ne izpolnjujejo pogojev
po tem zakonu, obdržijo naziv do zaključka razporeditve v
zunanji službi.
38. člen
(preizkusni test in dodatno usposabljanje)
(1) V postopkih zaposlitev za nedoločen čas in v postopkih zaposlitev pripravnikov za določen čas, ki so potekali ob
uveljavitvi tega zakona, se uporabljajo predpisi, ki so veljali do
uveljavitve tega zakona.
(2) Javnim uslužbencem, ki so se v ministrstvu za zunanje
zadeve zaposlili za nedoločen čas pred uveljavitvijo tega zakona, ni treba opravljati dodatnega usposabljanja iz 24. člena
tega zakona, diplomatski izpit pa opravljajo po predpisih, ki
veljajo do uveljavitve podzakonskega akta iz 7. člena tega
zakona.
39. člen
(sprejetje podzakonskih aktov)
Podzakonske akte iz 5., 7., 8., 23., 24. in 30. člena tega
zakona sprejme minister za zunanje zadeve, v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona. Vlada Republike Slovenije sprejme
uredbo iz 14. člena tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1C)
1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) se na koncu
drugega odstavka 1. člena pika nadomesti z vejico ter dodajo
nove 11., 12. in 13. točka, ki se glasijo:
»11. Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive
2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti
(UL L št. 8 z dne 13. 1. 2009, stran 3),
12. Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z
namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L št. 140,
z dne 5. 6. 2009, stran 63),
13. Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem
zraku za Evropo (UL L št.152 z dne 11. 6. 2008, stran 1).«.
2. člen
V 3. členu se v točki 6.4. za besedama »Kritična obremenitev« doda besedilo »ali alarmna vrednost«.

Stran

14778 /

Št.

108 / 28. 12. 2009

Za točko 7.1. se dodajo nove 7.2., 7.3., 7.3.1. in 7.3.2.
točka, ki se glasijo:
»7.2. Sprememba upravljavca je sprememba pravne ali
fizične osebe ali sprememba firme ali sedeža osebe, ki je pridobila okoljevarstveno dovoljenje.
7.3. Operator zrakoplova je oseba, ki upravlja zrakoplov
med izvajanjem določene vrste letalske dejavnosti, ali lastnik
zrakoplova, kadar ta ne pozna osebe, ki upravlja zrakoplov, ali
je ne navede.
7.3.1. Operator komercialnega zračnega prometa je operator zrakoplova, ki javnosti za plačilo zagotavlja redne ali
izredne storitve zračnega prometa za prevoz potnikov, tovora
ali poštnih pošiljk.
7.3.2. Država članica upravljavka je država članica, ki je
operatorju zrakoplova odobrila operativno licenco v skladu s
predpisom EU o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov oziroma država članica z največjimi ocenjenimi pripisanimi
emisijami iz letalstva, kot jih je določil pristojni organ EU. Operator zrakoplova je pripisan Republiki Sloveniji na podlagi podatkov pristojnega organa EU, da je na območju EU povzročil
največ emisij toplogrednih plinov z opravljanjem določenih vrst
letalskih dejavnosti na območje Republike Slovenije.«.
Za točko 8. se dodajo nove 8.1., 8.2., 8.3. in 8.4. točka,
ki se glasijo:
»8.1. Za začetek obratovanja naprave ali obrata se v primeru gradnje šteje datum dokončnosti uporabnega dovoljenja
ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja po predpisih o
graditvi objektov, kadar je bilo odrejeno poskusno obratovanje,
ali pa datum dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja, kadar
ne gre za gradnjo.
8.2. Sprememba v obratovanju naprave je sprememba v
vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki bi lahko vplivala na okolje in odstopa od pogojev, pod katerimi je bilo izdano
okoljevarstveno dovoljenje skladno s tem zakonom.
8.3. Večja sprememba v obratovanju naprave je njena
sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive
vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag,
predpisan za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo
onesnaževanje večjega obsega.
8.4. Proizvodna zmogljivost naprave je največja možna
količina vhodnih ali izhodnih snovi, kot so surovine, pomožna
sredstva, izdelki ali polizdelki, ki v 24 urah na dan vstopajo v
napravo ali izstopajo iz nje, če je ta zmožna obratovati na ta
način. Lahko je opredeljena tudi posredno, in sicer s parametri,
kot so prostornina, površina ali dimenzije naprave ali njenih
delov, uporabljena moč ali energija, število mest ali osebkov v
objektih za rejo živali in podobno.«.
Za točko 14.6. se dodata novi 15. in 16. točka, ki se
glasita:
»15. Javnost pomeni eno ali več fizičnih ali pravnih oseb
in njihova združenja, organizacije ali skupine.
16. Zainteresirana javnost je javnost, ki lahko sodeluje v
postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja ali okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča
onesnaževanje večjega obsega, v skladu s tem zakonom.«.
3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se besedilo »za primer
poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri opravljanju dejavnosti in po njenem prenehanju« nadomesti z besedilom
»zaradi izvajanja predpisanih obveznosti ali poplačila stroškov
obremenjevanja okolja pri opravljanju njegove dejavnosti, po
njenem prenehanju ali prenehanju obratovanja naprave ali
obrata ali prenehanju povzročitelja obremenitve«.
4. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vlada v predpisih iz prejšnjega odstavka določi rok,
do katerega mora upravljavec naprave vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje, v skladu s tem zakonom.«.
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V šestem odstavku se za besedilom »101.a člena tega
zakona« doda besedilo »ali oseba iz prvega odstavka 55. člena
tega zakona«.
5. člen
Za petim odstavkom 20. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Vlada določi primere in pogoje, ko mora pravna ali
fizična oseba, ki razvija, izdeluje, predeluje, obdeluje, prodaja
ali uvaža izdelke (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec izdelkov),
delno ali v celoti zagotoviti takšno ravnanje z izdelki in odpadki,
ki nastanejo po uporabi teh izdelkov, da se spodbuja ponovna
uporaba ter preprečevanje nastajanja odpadkov in njihova
predelava, nanašajo pa se zlasti na:
1. prevzem odpadkov, ki nastanejo po uporabi izdelkov, in
zagotavljanje predpisanega ravnanja z njimi,
2. način in pogoje za individualno ali kolektivno izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov,
3. obseg obveznosti proizvajalcev izdelkov ali njihovih
združenj ter cilje, ki jih morajo pri izvajanju obveznosti dosegati,
4. vzpostavitev in zagotavljanje informacijskega sistema
za spremljanje izvajanja obveznosti proizvajalcev izdelkov ter
5. obveščanje in seznanjanje javnosti z možnostmi ponovne uporabe izdelkov in recikliranja ter drugih načinov predelave
odpadkov, ki po uporabi izdelkov nastanejo.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »obremenjenosti« doda besedilo »ali kadar obstaja tveganje, da bo raven
onesnaževal presegla eno ali več alarmnih vrednosti, predpisanih na podlagi tretjega odstavka 17. člena tega zakona«.
7. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(čezmejno sodelovanje)
(1) Če onesnaženost okolja sega preko meja Republike
Slovenije na območje druge države in je presežena mejna vrednost emisije, določena s predpisom iz 23. člena tega zakona,
ministrstvo v sodelovanju s pristojnim organom druge države
zaradi odprave takšne onesnaženosti pripravi skupne ali usklajene načrte za kakovost okolja.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo skupaj s
pristojnim organom druge države pripravi in izvede kratkoročne
akcijske načrte, ki zajemajo onesnažena območja v Republiki
Sloveniji in v drugi državi, pri čemer ministrstvo zagotovi, da
druga država dobi vse podatke, ki so potrebni za pripravo
načrtov.
(3) Če onesnaženost okolja na območjih blizu državne
meje presega opozorilne ali alarmne vrednosti, določene s
predpisom iz 23. člena tega zakona, ministrstvo pristojnemu
organu druge države čim prej zagotovi podatke, ki se nanašajo
na onesnaženost. Ti podatki so dostopni tudi javnosti.«.
8. člen
Osmi odstavek 30. člena se črta.
9. člen
V četrtem odstavku 34.a člena se pred piko doda besedilo
», pri čemer se ta rok lahko skrajša na 14 dni, če gre za manj
pomembne spremembe predpisov iz drugega odstavka tega
člena«.
10. člen
V drugem odstavku 37. člena se besedilo »in v enem od
dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države,« črta.
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11. člen
V četrtem odstavku 40. člena se za besedilom »izvedena celovita presoja vplivov na okolje,« doda besedilo »če za
planirane posege niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni
pogoji,«.
V šestem odstavku se besedilo »in v enem od dnevnih
časopisov, ki pokrivajo območje cele države,« črta.
12. člen
V drugem odstavku 42. člena se besedi »kulturne krajine«
nadomestita z besedama »kulturne dediščine«.
13. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedilo »ustrezno spremeniti ali dopolniti in ga« nadomesti z besedilom »in okoljsko
poročilo ustrezno spremeniti ali dopolniti in ju«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če ministrstvo presodi, da se je plan bistveno spremenil, pozove ministrstva in organizacije iz 42. člena tega
zakona, da v 14 dneh pošljejo pisno mnenje o sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pa v 30 dneh od prejema plana izda odločbo, s katero
potrdi njegove sprejemljivost, če presodi, da so vplivi izvedbe
plana na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi,
da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi. V primeru
planov, ki se nanašajo na urejanje prostora se za pisno mnenje
iz prejšnjega stavka šteje mnenje nosilcev urejanja prostora o
upoštevanju smernic v predlogu prostorskega načrta po predpisih o načrtovanju prostora.«.
V tretjem odstavku se beseda »ga« črta.
14. člen
V prvem odstavku 56. člena se v 1. točki besedilo »s področja naravoslovnih in tehničnih znanosti« črta.
15. člen
V šestem odstavku 61. člena se besedilo », okoljevarstveno soglasje pa velja tri leta od njegove pravnomočnosti« črta.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če nosilec
posega v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne pridobi gradbenega dovoljenja, če
je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov.
(8) Okoljevarstveno soglasje se lahko prenese na drugo
osebo le s soglasjem ministrstva. Vloga za prenos okoljevarstvenega soglasja mora vsebovati overjeno izjavo imetnika
tega soglasja, da se strinja s prenosom na drugo osebo.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.
16. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
(sprememba okoljevarstvenega soglasja)
(1) Če želi nosilec posega iz 51. člena tega zakona spremeniti poseg v okolje po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja
in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kadar je to predpisano, ali pred začetkom izvajanja posega v okolje, če ne gre
za gradnjo po predpisih o graditvi objektov, mora nameravano
spremembo pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom
o oddani pošiljki.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opis
sprememb posega v okolje in strokovno oceno njihovega vpliva
na okolje, ki jo izdela oseba iz prvega odstavka 55. člena tega
zakona.
(3) Če se zaradi nameravane spremembe posega v okolje
spremenijo vrsta in obseg vplivov na okolje ter lokacija posega
ali se spremeni območje iz 6. točke drugega odstavka 54. člena
tega zakona, ministrstvo v 30 dneh od prejema prijave pisno
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pozove nosilca posega, da v določenem roku vloži vlogo za
spremembo okoljevarstvenega soglasja.
(4) Vloga za spremembo okoljevarstvenega soglasja iz
prejšnjega odstavka mora vsebovati sestavine iz 57. člena
tega zakona.
(5) Če nosilec posega iz 51. člena tega zakona v 30 dneh
od prijave iz drugega odstavka tega člena ne prejme obvestila
iz tretjega odstavka tega člena, se šteje, da nameravana sprememba posega v okolje ne vpliva na veljavno okoljevarstveno
soglasje, nosilec posega pa lahko nameravano spremembo
posega v okolje izvede, v primeru, ko je za izvedbo posega
predpisano dovoljenje, pa lahko nadaljuje s postopkom pridobivanja tega dovoljenja.«.
17. člen
V 62. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izpolnjenost pogojev iz okoljevarstvenega soglasja
za poseg v okolje iz 51. člena tega zakona, ki ni gradnja po
predpisih o graditvi objektov, ugotavlja inšpektor, pristojen za
varstvo okolja.«.
18. člen
V prvem odstavku 65. člena se besedilo »na krajevno običajen način, v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države« nadomesti z besedilom
»na krajevno običajen način in na svetovnem spletu«.
19. člen
Drugi odstavek 68. člena se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
20. člen
V tretjem odstavku 70. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Elaborat, ki ga izdela oseba iz prvega odstavka 55. člena tega zakona, mora biti izdelan po metodologiji
iz petega odstavka 54. člena tega zakona.«.
21. člen
V prvem odstavku 71. člena se besedilo »ali 78.« črta,
pika na koncu stavka se nadomesti z vejico in doda besedilo
»razen v primeru, ko se okoljevarstveno dovoljenje spreminja
zaradi spremembe upravljavca.«.
22. člen
V drugem odstavku 74. člena se za 4. točko doda nova
5. točka, ki se glasi:
»5. določitev ukrepov, ki se nanašajo na obratovanje
naprave v izrednih razmerah, in sicer pri zagonu, puščanju,
okvari, trenutni zaustavitvi in dokončnem prenehanju obratovanja naprave,«.
Dosedanja 5. in 6. točka postaneta 6. in 7. točka.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Če mejne vrednosti iz 3. točke drugega odstavka
tega člena ali ukrepi in drugi pogoji obratovanja naprave iz
4. točke drugega odstavka tega člena niso predpisani, se lahko
določijo na podlagi dokumenta pristojnega organa EU, s katerimi so opredeljene najboljše razpoložljive tehnike.«.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do
osmi odstavek.
23. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(odlog izpolnjevanja zahtev)
(1) Ministrstvo lahko na zahtevo upravljavca v okoljevarstvenem dovoljenju ali v njegovi dopolnitvi dovoli odlog
izpolnjevanja zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, če upravljavec na njej izvaja raziskave ali preizkuša surovine, izdelke
ali procese. Ministrstvo sme dovoliti odlog iz prejšnjega stavka
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za največ devet mesecev, pod pogojem, da se po tem obdobju
raziskave ali preizkušanje surovin, izdelkov ali procesov prenehajo, ali da raven emisij ne presega ravni, dosegljive z uporabo
najboljše razpoložljive tehnike.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opis
raziskave ali preizkusa, predvideni čas trajanja in strokovno
oceno njegovega vpliva na okolje, ki jo izdela pooblaščena
oseba iz drugega odstavka 55. člena tega zakona.
(3) Ministrstvo lahko dovoli odlog izpolnjevanja zahtev iz
prvega odstavka tega člena le v primeru, če predvidena raziskava ali preizkus ne povzroča čezmerne obremenitve okolja,
zlasti pa ne presega predpisanih opozorilnih ali kritičnih mejnih
vrednosti obremenitve okolja.«.
24. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen
(sprememba dovoljenja)
(1) Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v
obratovanju naprave iz 68. člena tega zakona, ki je povezana
z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali
spremembo upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje
s potrdilom o oddani pošiljki.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora glede naprave
vsebovati opis spremembe in strokovno oceno njenih vplivov
na okolje, ki jo izdela oseba iz prvega odstavka 55. člena tega
zakona, glede upravljavca pa le navedbo sprememb.
(3) Če ministrstvo na podlagi prijave ugotovi, da je nameravana sprememba v obratovanju naprave večja, o tem v 30
dneh od prijave pisno obvesti upravljavca in ga pozove, da v
določenem roku vloži vlogo za spremenjeno okoljevarstveno
dovoljenje v skladu z določbami 70. člena tega zakona. Če
upravljavec v določenem roku vloge ne vloži, se šteje, da je od
nameravane spremembe odstopil.
(4) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega
dovoljenja iz prejšnjega odstavka v treh mesecih od popolne
vloge iz prejšnjega odstavka.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena
lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi,
če na podlagi prijave iz prvega odstavka tega člena ugotovi,
da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega
dovoljenja.
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo v 30 dneh
od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem
roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja,
ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen
elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane
spremembe odstopil.
(7) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka tega člena v 30 dneh od
prejema popolne vloge iz prejšnjega odstavka, pri čemer se
ne uporabljajo določbe 71. člena tega zakona in drugega do
četrtega odstavka 73. člena tega zakona.
(8) Ministrstvo odloči v roku in na način iz prejšnjega odstavka tudi v primeru spremembe upravljavca.
(9) Ministrstvo pošlje odločbe iz četrtega, sedmega in
osmega odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji.
(10) Če upravljavec v 30 dneh od prijave ne prejme obvestila iz tretjega ali šestega odstavka tega člena, se šteje, da
nameravana sprememba ne vpliva na veljavno okoljevarstveno
dovoljenje, upravljavec pa jo lahko izvede.«.
25. člen
Drugi odstavek 78. člena se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
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26. člen
V prvem odstavku 80. člena se v 1. točki beseda »ali«
črta, na koncu 2. točke se pika nadomesti z vejico in doda
beseda »ali«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. ne zagotovi finančnega jamstva, kadar je to predpisano.«.
27. člen
V četrtem odstavku 84.a člena se besedilo »pridobi poleg
oseb iz drugega odstavka tega člena tudi« nadomesti z besedilom »pridobijo vse osebe iz drugega odstavka tega člena in«.
28. člen
V prvem odstavku 90. člena se v 5. točki pred piko doda
besedilo »v šestih mesecih od dneva njenega nastanka«.
V petem odstavku se drugi stavek črta.
29. člen
V tretjem odstavku 101.a člena se v 1. točki pred vejico
doda besedilo »ali tehničnega preizkušanja in analiziranja«.
30. člen
V petem odstavku 103. člena se za besedo »monitoringa« doda besedilo »zaradi razlogov iz 2., 3. ali 4. točke
prvega odstavka tega člena ali 2. točke drugega odstavka
tega člena«.
31. člen
V drugem odstavku 110.a člena se v 10. točki besedilo
»vključno s prevozom,« črta, pred besedo »in« pa doda besedilo »vključno s prevozom gensko spremenjenih organizmov,«.
32. člen
V prvem odstavku 110.g člena se za besedo »prizadeta«
doda besedilo »ali bi bila lahko prizadeta«.
33. člen
V tretjem odstavku 111. člena se besedilo »1.,« črta.
34. člen
Prvi odstavek 112. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Povzročitelj onesnaževanja je dolžan plačati okoljske
dajatve, s katerimi se obdavčuje onesnaževanje okolja. Okoljske dajatve so prihodek proračuna države ali občine v skladu
z zakonom.«.
Peti do deseti odstavek se črtajo.
35. člen
Prvi odstavek 115. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlada lahko predpiše, da mora povzročitelj obremenitve zagotoviti finančno jamstvo zaradi izvajanja predpisanih
obveznosti ali poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri
opravljanju svoje dejavnosti, po njenem prenehanju, prenehanju obratovanja naprave ali obrata ali prenehanju povzročitelja
obremenitve.«.
V tretjem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se
glasi:
»2. razloge za unovčenje finančnega jamstva in osebo, ki
je upravičena do sredstev finančnega jamstva, ter«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Sredstva, pridobljena iz finančnega jamstva, se morajo porabiti za izpolnitev predpisanih obveznosti povzročitelja
obremenitve ali za poplačilo njegovih stroškov obremenjevanja.«.
36. člen
V naslovu podpoglavja 4.1. se za besedo »plinov« doda
besedilo »iz naprav«.
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37. člen
V drugem odstavku 118. člena se v 1. točki beseda »dokazila« nadomesti z besedo »podatek«.
38. člen
V tretjem odstavku 119. člena se v 4. točki besedilo
»vključno z načinom in pogostostjo izvajanja,« črta.
39. člen
Drugi odstavek 120. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Za spremembo naprave iz prejšnjega odstavka se
šteje gradnja, ki lahko povzroči spremembo nazivne vhodne
toplotne moči oziroma proizvodne zmogljivosti naprave.«.
40. člen
V prvem odstavku 122.a člena se beseda »prvega« nadomesti z besedo »petega«.
41. člen
V 124. členu se za besedama »tega zakona« doda besedilo »ali operator zrakoplova iz 139.a člena tega zakona«.
42. člen
V prvem odstavku 126. člena se besedilo »določeno
obdobje, ki se začne z začetkom koledarskega leta in traja
praviloma pet let« spremeni tako, da se glasi »obdobje od leta
2008 do 2012«.
V četrtem odstavku se v 5. točki številka »7« nadomesti s
številko »6«, v 7. točki pa se besedilo »jih vlada lahko proda«
nadomesti z besedilom »se lahko prodajo«.
V osmem odstavku se drugi stavek črta.
43. člen
Za 126. členom se dodajo novi 126.a, 126.b, 126.c, 126.d
in 126.e člen, ki se glasijo:
»126.a člen
(razdelitev emisijskih kuponov od leta 2013)
(1) Emisijski kuponi se od leta 2013 praviloma prodajo
na javni dražbi.
(2) Upravljavci naprav za proizvodnjo električne energije,
zajem ali prenos ali shranjevanje ogljikovega dioksida morajo
od leta 2013 vse emisijske kupone kupiti.
(3) Upravljavcem naprav, ki niso navedeni v prejšnjem
odstavku, vključno z upravljavci naprav za proizvodnjo električne energije iz odpadnih plinov, za daljinsko ogrevanje in
za toplotno ali hladilno energijo, proizvedeno v napravah za
soproizvodnjo toplote in elektrike, ki ustrezajo merilom visoke učinkovitosti v skladu s predpisi, ki urejajo energetiko, se
od leta 2013 del emisijskih kuponov razdeli brez obveznosti
plačila v skladu s predpisom EU, ki ureja njihovo brezplačno
razdelitev.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upravljavcem naprav iz sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni
visokemu tveganju premestitve emisij ogljikovega dioksida, razdeli brez obveznosti plačila 100 odstotkov emisijskih kuponov
v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka.
126.b člen
(seznam naprav)
(1) Ministrstvo pripravi seznam upravljavcev in naprav,
ki imajo na dan 30. junija 2011 pravnomočno dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z določbami 118. člena
tega zakona.
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi količino emisijskih kuponov, podeljenih upravljavcem naprav brez
obveznosti plačila za obdobje od leta 2013 do 2020 in sorazmerni delež za posamezno koledarsko leto v navedenem
obdobju.
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(3) Ministrstvo izračuna količino emisijskih kuponov iz
prejšnjega odstavka na podlagi predpisa EU, ki določa njihovo
skupno količino v EU.
(4) Ministrstvo objavi seznam iz prvega odstavka tega
člena na svoji spletni strani in ga do 30. septembra 2011 pošlje
v potrditev pristojnemu organu EU.
(5) Če pristojni organ EU potrdi seznam iz prejšnjega
odstavka, vlada izda odlok, s katerim ta seznam sprejme.
(6) Ministrstvo podeli emisijske kupone brez obveznosti
plačila tistim upravljavcem naprav, ki so na seznamu iz prejšnjega odstavka.
126.c člen
(javna dražba emisijskih kuponov)
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljub
ljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka), organizira in izvede
javno dražbo emisijskih kuponov iz prvega odstavka 126.a
člena tega zakona in 2. točke prvega odstavka 139.c člena
tega zakona na podlagi predpisa EU, ki ureja dražbo emisijskih
pravic.
126.d člen
(Sklad za podnebne spremembe)
(1) V okviru državnega proračuna se kot proračunski
sklad za nedoločen čas ustanovi Sklad za podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: Podnebni sklad).
(2) Namen Podnebnega sklada je sofinanciranje ukrepov
za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.
(3) Za upravljanje Podnebnega sklada je pristojno ministrstvo.
(4) Viri financiranja Podnebnega sklada so prihodki,
ustvarjeni s prodajo emisijskih kuponov na javni dražbi iz prejšnjega člena.
126.e člen
(poraba sredstev, pridobljenih na javni dražbi
emisijskih kuponov)
(1) Sredstva Podnebnega sklada, pridobljena z javno dražbo emisijskih kuponov iz 2. točke prvega odstavka
139.c člena tega zakona, se porabijo za izvedbo potrebnih
ukrepov v EU in tretjih državah, zlasti pa za:
1. zmanjšanje emisije toplogrednih plinov,
2. prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v EU in
tretjih državah, zlasti državah v razvoju,
3. financiranje raziskav in razvoja, namenjenih blaženju in
prilagajanju podnebnim spremembam, tudi na področju letalstva in letalskega prometa,
4. zmanjševanje emisij iz prometa z malo emisijami,
5. kritje stroškov upravljanja sistema trgovanja z emisijskimi kuponi v EU,
6. financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko
učinkovitost in obnovljive vire energije ter
7. preprečevanje krčenja gozdov.
(2) Ministrstvo obvešča pristojni organ EU o porabi sredstev prihodkov iz prejšnjega odstavka po sprejetju zaključnega
računa proračuna Republike Slovenije.«.
44. člen
V osmem odstavku 130. člena se besedilo »pred iztekom
obdobja« črta.
45. člen
V prvem odstavku 130.b člena se številka »7« nadomesti
s številko »6«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Operator zrakoplova lahko za izpolnjevanje svoje obveznosti iz prvega odstavka 139.a člena tega zakona in za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 uporabi ERU
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oziroma CER v deležu do 15 odstotkov emisijskih kuponov, ki
jih mora predati v skladu s135. členom tega zakona.
(3) Operator zrakoplova lahko za izpolnjevanje obveznosti
iz prvega odstavka 139.a člena tega zakona za obdobje od
leta 2013 do 2020 in za vsako nadaljnje obdobje uporabi ERU
oziroma CER v deležu, ki ga najpozneje šest mesecev pred
začetkom vsakega obdobja objavi pristojni organ EU.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek in dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek,
se številka »7« nadomesti s številko »6«.
46. člen
V drugem odstavku 132. člena se beseda »osmega«
nadomesti z besedo »sedmega«.
V šestem odstavku se besedilo »enot zmanjšanja emisij
oziroma enot potrjenega zmanjšanja emisij« nadomesti z besedilom »ERU oziroma CER«.
47. člen
V prvem odstavku 133. člena se za besedo »zakona«
doda besedilo »ali operator zrakoplova«.
V drugem odstavku se za besedama »Upravljavec naprave« doda besedilo »ali operator zrakoplova«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Za spremembo načrta iz prejšnjega odstavka se
šteje:
1. sprememba vrste goriva, surovine ali drugih snovi, ki
se uporabljajo v napravi in katerih uporaba povzroča emisije
toplogrednih plinov, ali
2. sprememba vrste, načina in stopnje zahtevnosti izvajanja monitoringa emisij toplogrednih plinov.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedama »upravljavec naprave« doda besedilo
»ali operator zrakoplova«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se za besedama »upravljavec naprave« doda besedilo »ali
operator zrakoplova«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova v
roku iz prejšnjega odstavka ministrstvu ne pošlje poročila o
emisijah toplogrednih plinov za preteklo leto skupaj s pisnim
mnenjem iz tretjega odstavka 134. člena tega zakona ali če
je preveritelj iz prvega odstavka 134. člena tega zakona za
poročilo izdelal pisno mnenje, s katerim je ugotovil, da se
podatki o skupni količini emisije toplogrednih plinov bistveno
razlikujejo od podatkov, do katerih je prišel sam, skladno s
predpisi EU iz prvega odstavka tega člena, izdela poročilo na
podlagi dostopnih podatkov o emisijah toplogrednih plinov za
posamezno napravo ali letalsko dejavnost ministrstvo. Stroške
izdelave poročila nosi upravljavec naprave ali operator zrakoplova. Ministrstvo na podlagi poročila izda upravljavcu naprave
ali operatorju zrakoplova odločbo, v kateri ugotovi količino
toplogrednih plinov, ki jo je naprava ali letalska dejavnost v
preteklem letu izpustila v zrak in za katero mora upravljavec
naprave ali operator zrakoplova predati emisijske kupone. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
48. člen
Drugi odstavek 134. člena se spremeni tako, da se

glasi:

»(2) Za namene iz prejšnjega odstavka lahko preveritelj
od upravljavca naprave ali operatorja zrakoplova zahteva dokumentacijo, ki jo potrebuje za preverjanje poročila, lahko pa tudi
kadarkoli vstopi v poslovne prostore upravljavca naprave ali
operatorja zrakoplova ali v napravo, pregleda njeno delovanje,
odvzame vzorce in izvede druga dejanja, ki so potrebna za
preverjanje poročila.«.
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V tretjem odstavku se za besedama »upravljavca naprave« doda besedilo »ali operatorja zrakoplova«.
49. člen
V četrtem odstavku 134.a člena se za besedama »upravljavcu naprave« doda besedilo »ali operatorju zrakoplova«.
V petem odstavku se za besedama »upravljavca naprave« doda besedilo »ali operatorja zrakoplova«.
V šestem odstavku se za besedama »upravljavec naprave« v različnih sklonih doda besedilo »ali operator zrakoplova«
v ustreznem sklonu, v 6. točki pa se za besedama »delovanje
naprave« doda besedilo »ali opravljanje letalske dejavnosti«.
50. člen
V prvem odstavku 135. člena se za besedilom »118. člena
tega zakona« doda besedilo »ali operator zrakoplova za letalsko dejavnost iz 139.a člena tega zakona«, za besedilom
»mora upravljavec naprave« pa besedilo »ali operator zrakoplova«.
V drugem odstavku se besedilo »v Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »na svojih spletnih
straneh«.
V tretjem odstavku se povsod za besedama »upravljavec
naprave« doda besedilo »ali operator zrakoplova«.
51. člen
Prvi odstavek 136. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec naprave iz 118. člena tega zakona, pooblaščenec iz 139. člena tega zakona ali operator zrakoplova
plača penale v višini 100 eurov, za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki jo je naprava ali letalska dejavnost
izpustila v ozračje in presega količino emisijskih kuponov, predanih v skladu s prvim odstavkom 135. člena tega zakona.«.
52. člen
V prvem odstavku 138. člena se za besedilom »118. člena
tega zakona« doda besedilo »ali operator zrakoplova«, besedilo »prvega odstavka 133.« se nadomesti z besedilom »šestega
odstavka 133.«, besedilo »da so podatki iz prvega odstavka
134. člena tega zakona resnični, pravilni in natančni« pa z
besedilom »da je poročilo iz šestega odstavka 133. člena tega
zakona resnično, pravilno in natančno«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo izda upravljavcu naprave ali operatorju
zrakoplova iz prejšnjega odstavka odločbo o ponovni dovolitvi
trgovanja z emisijskimi kuponi, ko prejme poročilo o emisijah
toplogrednih plinov in pisno mnenje iz prejšnjega odstavka, ter
izda organu, pristojnemu za vodenje registra iz 132. člena tega
zakona, nalog o ponovnem odprtju računa upravljavca naprave
ali operatorja zrakoplova.«.
53. člen
V drugem odstavku 139. člena se besedi »tega člena«
nadomestita z besedama »tega zakona«.
54. člen
Za 139. členom se doda nov pododdelek 4.1.1. in novi
139.a, 139.b, 139.c, 139.d, 139.e in 139.f člen, ki se glasijo:
»4.1.1. Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov
iz letalske dejavnosti
139.a člen
(obveznosti operatorja zrakoplova)
(1) Operator zrakoplova, ki mu je Republika Slovenija odobrila operativno licenco v skladu z Uredbo (ES) št. 1008/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o
skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti
(prenovitev) (UL L št. 293 z dne 31. 10. 2008, stran 3) oziroma je
pripisan Republiki Sloveniji kot državi članici upravljavki, in opra-
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vlja določeno vrsto letalske dejavnosti, mora izvajati monitoring
in poročati o emisijah toplogrednih plinov v skladu z določbami
133. člena tega zakona ter predati ustrezno količino emisijskih
kuponov v skladu z določbami 135. člena tega zakona.
(2) Operator zrakoplova iz prejšnjega odstavka, ki je na
seznamu pristojnega organa EU o operatorjih zrakoplova in
državah članicah upravljavkah uvrščen k Republiki Sloveniji,
mora ministrstvu v 21 dneh od objave seznama poslati zahtevo,
da to ugotovi, ali zanj veljajo obveznosti iz prejšnjega odstavka,
kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(3) Če ministrstvo na podlagi podatkov javnega podjetja
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. ugotovi, da operator zrakoplova opravlja določene vrste dejavnosti, ga pozove,
da v 21 dneh predloži načrt monitoringa emisij toplogrednih
plinov v slovenskem ali angleškem jeziku.
(4) Če ministrstvo v 60 dneh od prejema zahteve iz drugega odstavka tega člena operatorja zrakoplova ne pozove k
predložitvi načrta monitoringa, se šteje, da operator zrakoplova
nima obveznosti iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ministrstvo izda na podlagi tretjega odstavka 133. člena
tega zakona odločbo, ki vsebuje tudi obveznost operatorja zrakoplova, da v štirih mesecih po zaključku koledarskega leta
organu, pristojnemu za vodenje registra emisijskih kuponov,
preda emisijske kupone v skladu s prvim odstavkom 135. člena
tega zakona.
(6) Vlada v predpisu iz četrtega odstavka 118. člena tega
zakona določi vrste letalskih dejavnosti iz prvega odstavka
tega člena.
139.b člen
(vloga za dodelitev brezplačnih emisijskih kuponov)
(1) Operator zrakoplova, ki mu je ministrstvo odobrilo
načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov v skladu z določbo
iz petega odstavka prejšnjega člena, lahko za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012, za obdobje od leta 2013
do 2020 in za vsako nadaljnje obdobje ministrstvo zaprosi za
dodelitev brezplačnih emisijskih kuponov.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke
o emisijah toplogrednih plinov, poročilo o emisijah toplogrednih
plinov, določeno s predpisom iz prvega odstavka 133. člena
tega zakona, in pisno mnenje iz tretjega odstavka 134. člena
tega zakona.
(3) Poročilo in pisno mnenje iz prejšnjega odstavka morata vsebovati podatke o tonskih kilometrih, ki jih je operator
zrakoplova opravil v določenem obdobju.
(4) Obdobje iz prejšnjega odstavka je koledarsko leto
2010, če se vloga nanaša na obdobje od 1. januarja 2012 do
31. decembra 2012 oziroma koledarsko leto, ki se konča 24
mesecev pred začetkom obdobja od leta 2013 do 2020 in za
vsako nadaljnje obdobje.
(5) Vlogo iz prvega odstavka tega člena mora operator
zrakoplova vložiti na ministrstvo najpozneje do 31. marca 2011
za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 oziroma
najpozneje 21 mesecev pred začetkom obdobja od leta 2013
do 2020 in za vsako nadaljnje obdobje.
(6) Ministrstvo pošlje vloge iz prejšnjega odstavka pristojnemu organu EU najpozneje do 30. junija 2011 za obdobje od
1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 oziroma najpozneje 18
mesecev pred začetkom obdobja od leta 2013 do 2020 in za
vsako nadaljnje obdobje.
139.c člen
(razdelitev brezplačnih emisijskih kuponov)
(1) Ministrstvo v treh mesecih od odločitve pristojnega organa EU iz prejšnjega odstavka in na njeni podlagi za vsakega
operatorja zrakoplova, katerega vloga je bila predložena pristojnemu organu EU, izračuna pripadajočo količino brezplačnih
emisijskih kuponov in mu izda odločbo, ki vsebuje:
1. skupno količino emisijskih kuponov, ki se razdeli posameznemu operatorju zrakoplova in se izračuna tako, da se
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podatki o tonskih kilometrih pomnožijo z referenčnim merilom
iz predpisa EU, ki določa razdelitev in prodajo emisijskih kuponov, in
2. količino emisijskih kuponov, ki se razdeli posameznemu
operatorju zrakoplova za vsako leto iz določenega obdobja,
ta pa se določi tako, da se njegova skupna količina emisijskih
kuponov iz prejšnje točke razdeli s številom let v obdobju, v
katerem bo opravljal določene letalske dejavnosti.
(2) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne
zadrži njene izvršitve.
(3) Ministrstvo na podlagi odločbe iz prvega odstavka tega
člena podeli posameznemu operatorju zrakoplova emisijske
kupone v skladu z določbo drugega odstavka 130. člena tega
zakona.
(4) Ministrstvo na svetovnem spletu objavi seznam operatorjev zrakoplovov in pripadajočo količino podeljenih emisijskih
kuponov.
139.d člen
(posebna rezerva emisijskih kuponov
za operatorje zrakoplova)
(1) Operator zrakoplova ima za obdobje od leta 2013 do
2020 in za vsako nadaljnje obdobje pravico pridobiti brezplačne
emisijske kupone iz posebne rezerve za operatorje zrakoplova,
ki je določena s predpisom EU iz prvega odstavka prejšnjega
člena, če:
1. začne izvajati določene vrste letalskih dejavnosti v
obdobju, ki se začne 24 mesecev pred začetkom obdobja, za
katero so bili predloženi podatki o tonskih kilometrih iz tretjega
odstavka 139.b člena tega zakona, ali
2. podatki o tonskih kilometrih izkazujejo njihovo povečanje v povprečju za več kakor 18 odstotkov na letni ravni med
letom, za katero so bili predloženi podatki o tonskih kilometrih
iz tretjega odstavka 139.b člena tega zakona, in drugim zaporednim koledarskim letom obdobja, v katerem je zaprosil
za emisijske kupone v skladu z določbami 139.b člena tega
zakona.
(2) Operator zrakoplova lahko uveljavlja pravico iz prejšnjega odstavka, če dejavnost iz 1. točke prejšnjega odstavka
ali dodatna dejavnost iz 2. točke prejšnjega odstavka ne pomeni v celoti ali delno nadaljevanja letalske dejavnosti, ki jo je
pred tem opravljal drug operator zrakoplova.
(3) Operator zrakoplova zaprosi za emisijske kupone z
vlogo, ki vsebuje:
1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež osebe, ki je operator zrakoplova,
2. poročilo in pisno mnenje iz šestega odstavka 133. člena
tega zakona, ki vsebuje podatke o tonskih kilometrih za določene letalske dejavnosti, izvedenih v drugem zaporednem
koledarskem letu obdobja, na katero se vloga nanaša, in
3. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka.
(4) V primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena
mora vloga, poleg podatkov in dokazil iz prejšnjega odstavka,
vsebovati še podatke o:
1. odstotku zvišanja tonskih kilometrov med letom spremljanja in drugim zaporednim koledarskim letom obdobja, kakor so bili navedeni v vlogi iz petega odstavka 139.b člena
tega zakona,
2. absolutnem povečanju tonskih kilometrov med letom
spremljanja in drugim zaporednim koledarskim letom obdobja,
kakor so bili navedeni v vlogi iz petega odstavka 139.b člena
tega zakona, in
3. absolutnem povečanju tonskih kilometrov med letom
spremljanja in drugim zaporednim koledarskim letom obdobja,
ki presega odstotek iz 2. točke prvega odstavka tega člena,
kakor so bili navedeni v vlogi iz petega odstavka 139.b člena
tega zakona.
(5) Operator zrakoplova mora vlogo iz tretjega odstavka
tega člena vložiti na ministrstvo najpozneje do 30. junija tretje-
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ga leta obdobja od leta 2013 do 2020 in vsakega nadaljnjega
obdobja, na katero se vloga nanaša.
(6) Ministrstvo vloge iz prejšnjega odstavka pošlje pristojnemu organu EU najpozneje v šestih mesecih od izteka roka
za vložitev vlog iz prejšnjega odstavka.
139.e člen
(razdelitev emisijskih kuponov iz posebne rezerve)
(1) Ministrstvo v treh mesecih od odločitve pristojnega organa EU, s katero ta odloči o referenčnem merilu za razdelitev
brezplačnih emisijskih kuponov iz posebne rezerve operatorjem zrakoplova, za vsakega operatorja zrakoplova, katerega
vloga je bila poslana pristojnemu organu EU, izračuna skupno
količino brezplačno razdeljenih emisijskih kuponov iz posebne
rezerve za operatorje zrakoplova, tako da se referenčno merilo
pomnoži:
1. za operatorja iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega
člena s tonskimi kilometri, navedenimi v vlogi, ki je bila poslana
pristojnemu organu EU,
2. za operatorja iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega
člena z absolutnim povečanjem tonskih kilometrov, ki presegajo
18 odstotkov in so bili vključeni v vlogo, predloženo pristojnemu
organu EU.
(2) Ministrstvo izračuna za vsakega operatorja zrakoplova
tudi količino emisijskih kuponov za posamezno leto, tako da
skupno količino iz prejšnjega odstavka deli s polnim številom
let v posameznem obdobju.
(3) Zaradi uporabe referenčnega merila iz prvega odstavka tega člena letna razdelitev emisijskih kuponov na tonski kilometer ne sme biti večja od njihove letne razdelitve na podlagi
prvega odstavka 139.c člena tega zakona.
(4) Operatorju zrakoplova se zaradi razlogov iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne more razdeliti več kakor
en milijon emisijskih kuponov.
(5) Ministrstvo razdeli emisijske kupone, izračunane na
podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, z odločbo.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve.
(6) Ministrstvo na svetovnem spletu objavi seznam operatorjev zrakoplovov in pripadajočo količino podeljenih emisijskih
kuponov iz posebne rezerve za operatorje zrakoplovov.
(7) Emisijski kuponi iz posebne rezerve za operatorje zrakoplovov, ki niso bili podeljeni brezplačno, se prodajo na dražbi
v skladu z določbo 126.c člena tega zakona.
139.f člen
(prepoved opravljanja letov)
(1) Ministrstvo pisno pozove pristojni organ EU, da sprejme odločitev o uvedbi prepovedi opravljanja letov operatorju
zrakoplova, ki:
1. v roku iz tretjega odstavka 139.a člena tega zakona ne
predloži načrta monitoringa emisij toplogrednih plinov ali
2. v roku iz šestega odstavka 133. člena tega zakona ne
pošlje poročila o emisiji toplogrednih plinov in pisnega mnenja
ali
3. ne plača penalov v skladu z določbami 136. člena tega
zakona.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. dokaze, da operator zrakoplova ni predložil načrta iz
1. točke prejšnjega odstavka, poročila s pisnim mnenjem iz 2.
točke prejšnjega odstavka ali da ni plačal penalov iz 3. točke
prejšnjega odstavka,
2. podrobnosti o ukrepih, ki so bili izvedeni zoper operatorja zrakoplova,
3. utemeljitev za uvedbo prepovedi opravljanja letov v
EU ter
4. predlog obsega prepovedi opravljanja letov v EU in
pogoje, pod katerimi prepoved velja.
(3) Pristojni organ EU obvesti operatorja zrakoplova o
osnovnih dejstvih in razlogih, zaradi katerih je ministrstvo predlagalo prepoved opravljanja letov.
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(4) Operator zrakoplova ima pravico v desetih delovnih
dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka pristojnemu
organu EU pisno predložiti svoje pripombe glede poziva iz
prvega odstavka tega člena.
(5) Če pristojni organ EU sprejme odločitev o uvedbi
prepovedi opravljanja letov, jo izvrši ministrstvo, pristojno za
promet, v skladu z zakonom.
(6) Ministrstvo, pristojno za promet, obvesti pristojni organ
EU o vseh ukrepih, ki so bili sprejeti za izvršitev odločitve o
uvedbi prepovedi opravljanja letov.«.
55. člen
142.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»142.a člen
(program upravljanja kjotskih enot in emisijskih kuponov)
(1) Ministrstvo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za
finance, pripravi program upravljanja kjotskih enot in emisijskih
kuponov.
(2) S programom upravljanja kjotskih enot in emisijskih
kuponov se opredelijo zlasti njihova količina, ki jo država rabi
za izpolnitev obveznosti iz Kjotskega protokola, način njihovega
pridobivanja in spodbude za izvedbo skupnih naložb.
(3) Upravljanje iz prvega odstavka tega člena obsega
nakup ali prodajo AAU, nakup ERU ali CER na podlagi izvedbe
skupne naložbe, predajo ERU nosilcu izvedbe projekta skupnega izvajanja v Republiki Sloveniji in nakup ali prodajo ERU,
CER ali emisijskih kuponov na trgu.
(4) Program upravljanja kjotskih enot in emisijskih kuponov sprejme vlada.
(5) Program upravljanja kjotskih enot in emisijskih kuponov izvaja v imenu in za račun države SID banka, ki enkrat na
leto poroča vladi o njegovem izvajanju.
(6) Ministrstvo in SID banka skleneta pogodbo, s katero
podrobneje uredita izvajanje programa iz prejšnjega odstavka,
zlasti pa način izvajanja, plačilo za izvajanje in poročanje ministrstvu.«.
56. člen
V prvem in drugem odstavku 142.b člena se beseda
»Ministrstvo« nadomesti z besedo »Država«.
57. člen
V prvem odstavku 142.c člena se beseda »ministrstvo«
nadomesti z besedilom »SID banka«.
V četrtem odstavku se beseda »Ministrstvo« nadomesti z
besedilom »SID banka«.
58. člen
V prvem odstavku 142.e člena se beseda »Ministrstvo«
nadomesti z besedilom »SID banka«.
V tretjem odstavku se beseda »ministrstvu« nadomesti z
besedilom »SID banki«.
59. člen
V 142.f členu se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedilom »SID banka«.
60. člen
V prvem odstavku 142.g člena se pred piko doda besedilo
»in plačanih penalov iz 136. člena tega zakona«.
61. člen
Za tretjim odstavkom 143. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ustanovitelj subsidiarno odgovarja za obveznosti
Sklada za najeta posojila, ki niso zavarovana s poroštvom
države in ki skupaj ne smejo presegati 20 odstotkov vrednosti
sklada namenskega premoženja Sklada.«.
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62. člen
V tretjem odstavku 146.b člena se besedilo », če so najeta
posojila zavarovana s poroštvom države. V drugih primerih
obseg zadolženosti ne sme presegati 20 odstotkov vrednosti
sklada namenskega premoženja« črta.
63. člen
V 146.h členu se v 1. točki za besedo »podlagi« doda
besedilo »neresničnih podatkov,«.
64. člen
V petem odstavku 148. člena se beseda »Minister« nadomesti z besedo »Vlada«.
65. člen
V prvem odstavku 149. člena se v 3. točki besedi »in
prevoz« črtata.
Za 3. točko se dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,«.
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 6. in 7. točka.
V tretjem odstavku se beseda »Minister« nadomesti z
besedo »Vlada«.
V četrtem odstavku se za besedo »predpisi« doda besedilo »iz prejšnjega odstavka in predpisi«.
66. člen
V petem odstavku 150. člena se beseda »ministrstva«
nadomesti z besedilom »Državnega zbora«.
67. člen
V prvem odstavku 152. člena se v 4. točki vejica nadomesti z besedo »in«, 5. točka se črta, dosedanja 6. točka pa
postane 5. točka.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
68. člen
Drugi odstavek 153. člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se 5. točka črta, dosedanji 6. in 7. točka pa postaneta
5. in 6. točka.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek,
se besedilo », če izpolni pogoj iz 5. točke prvega odstavka
prejšnjega člena« črta.
Dosedanji šesti odstavek postane četrti odstavek.
69. člen
V četrtem odstavku 156. člena se pred piko doda besedilo
»večjega tveganja za okolje. Obrat večjega tveganja za okolje
je obrat, določen s predpisom iz tretjega odstavka 18. člena
tega zakona.«.
70. člen
V prvem odstavku 157. člena se v 6. točki za besedo
»prepovedati« doda besedilo »izvajanje dejavnosti ali«, pika
pa se nadomesti z vejico.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. odrediti prepoved izvajanja posega v okolje, za katerega ni bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje, pa za izvedbo
posega ni potrebna gradnja po predpisih o graditvi objektov ali
pridobitev drugega predpisanega dovoljenja.«.
71. člen
Za 157.a členom se dodata nova 157.b in 157.c člen, ki
se glasita:
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»157.b člen
(izvršba s prisilitvijo)
Kadar inšpektor določi način izvršbe inšpekcijskega ukrepa s prisilitvijo, znašajo denarne kazni:
1. za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od
10.000 do 100.000 eurov;
2. za fizično osebo od 2.000 do 10.000 eurov.
157.c člen
(zastavna pravica in izvajanje denarnih izvršb)
(1) Republika Slovenija ima v zavarovanje svoje terjatve
iz naslova vseh stroškov, nastalih v inšpekcijskem postopku, vključno s kaznimi, določenimi na podlagi tega zakona,
do celotnega poplačila zakonito zastavno pravico na vseh
nepremičninah osebe, zoper katero je uvedla inšpekcijski
ukrep.
(2) Vse odločbe, sodbe in druge izvršljive akte, ki so podlaga za terjatve iz prejšnjega odstavka, pristojni organ pošlje
pristojnemu sodišču, ki zastavno pravico vpiše v zemljiško
knjigo po uradni dolžnosti.
(3) Vse denarne izvršbe inšpekcijskih ukrepov ter drugih
odločb in sklepov, izdanih na podlagi tega zakona v zvezi s
plačili denarnih kazni, določenih po tem zakonu, izvaja tista
davčna uprava, na območju katere ima inšpekcijski zavezanec
stalno prebivališče ali sedež.«.
72. člen
V prvem odstavku 161. člena se za 3. točko doda nova
4. točka, ki se glasi:
»4. izvaja poseg brez okoljevarstvenega soglasja ali v
nasprotju z njim (prvi odstavek 63. člena),«.
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
V dosedanji 6. točki, ki postane 7. točka se pika nadomesti z vejico.
Doda se nova 8. točka, ki se glasi:
»8. če v predpisanem roku ne pošlje zahteve oziroma ne
predloži načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov (drugi in
tretji odstavek 139.a člena)«.
73. člen
V četrtem odstavku 162.b člena se številka »600« nadomesti s številko »200«.
74. člen
V drugem odstavku 165. člena se drugi stavek črta.
75. člen
V 174. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če za obstoječi obrat iz prvega odstavka tega člena
na dan uveljavitve tega zakona še ni izdano okoljevarstveno
dovoljenje, za njegovo pridobitev pa je treba izvesti večjo spremembo, ki zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov, za
izdajo gradbenega dovoljenja za to gradnjo ni treba pridobiti
okoljevarstvenega dovoljenja.«.
76. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 70/08) se v prvem odstavku 89. člena
besedilo »1. januarja 2010« nadomesti z besedilom »30. junija
2010«.
V tretjem odstavku se besedilo »1. januarja 2010, pripravljavec plana ali nosilec posega pa morata k vlogi za izdajo
potrdila o ustreznosti plana oziroma okoljevarstvenega soglasja
priložiti tudi revizijo okoljskega poročila ali poročila o vplivih na
okolje« nadomesti z besedilom »30. junija 2010 in je bila vloga
za pridobitev okoljevarstvenega soglasja vložena do 30. septembra 2010«.
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Prehodne in končne določbe
77. člen
(nove dejavnosti)
(1) Upravljavci naprav morajo za naprave, ki izvajajo
dejavnost, določeno s predpisom iz šestega odstavka tega
člena, in bodo prvič vključene v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov od 1. januarja 2013 dalje, ministrstvu
najpozneje do 30. aprila 2010 poslati podatke o dejavnostih in
emisijah toplogrednih plinov za te naprave v obdobju od leta
2005 do 2008.
(2) Upravljavci naprav morajo za naprave, ki so vključene
v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v obdobju od leta
2008 do 2012, ministrstvu najpozneje do 30. septembra 2010
poslati podatke o dejavnostih in emisijah toplogrednih plinov za
te naprave v obdobju od leta 2005 do 2008.
(3) Pravilnost in resničnost podatkov iz prvega odstavka
tega člena preveri ministrstvo, preverjene in resnične podatke o
emisijah iz naprav iz prvega odstavka tega člena pa najpozneje
do 30. junija 2010 pošlje pristojnemu organu EU.
(4) Ministrstvo lahko pristojnemu organu EU sporoči nižjo
količino emisij glede na zmožnost naprave za zmanjšanje
emisij, če naprava izpušča drug toplogredni plin kot ogljikov
dioksid.
(5) Za upravljavce naprav iz prvega odstavka tega člena
se štejejo upravljavci naprav, določeni s predpisom iz šestega
odstavka tega člena.
(6) Minister najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega
zakona predpiše vrsto in vsebino podatkov o dejavnostih in
emisijah toplogrednih plinov iz prvega in drugega odstavka
tega člena, način preverjanja iz tretjega odstavka tega člena in
upravljavce naprav iz petega odstavka tega člena.
78. člen
(prvi načrt monitoringa za operatorja zrakoplova)
Ne glede na določbo drugega odstavka 139.a člena zakona, mora operator zrakoplova prvič ministrstvu poslati zahtevo
v 14 dneh od uveljavitve tega zakona.
79. člen
(sprememba okoljevarstvega dovoljenja)
Ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega
obsega v skladu z določbami 22. člena tega zakona ob prvi
spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.
80. člen
(začetek uporabe določb)
Določba 66. člena tega zakona se začne uporabljati pri
pripravi državnega proračuna za leto 2011.
81. člen
(povrnitev stroškov revizije)
(1) Nevladni organizaciji, ki je do dne uveljavitve tega zakona zaprosila za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki
deluje v javnem interesu, ministrstvo na njeno zahtevo povrne
stroške revizije.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati dokazilo o plačani reviziji.
82. člen
(uskladitev predpisov)
(1) Vlada izda predpis iz 5. in 35. člena tega zakona najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(2) Predpisi, izdani na podlagi 17. in 118. člena zakona,
se uskladijo z določbami tega zakona najkasneje v enem letu
od uveljavitve tega zakona.
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(3) Podzakonski akti, izdani na podlagi 148. in 149. člena
zakona, se uporabljajo do uveljavitve predpisov, izdanih na
podlagi tega zakona, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
83. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/09-33/68
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EPA 680-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4889.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1C)

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 graditvi objektov
(ZGO‑1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 15. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-4
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1C)
1. člen
V Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B,
111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS in 126/07) se za prvim
odstavkom 1. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu
(UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2006/123/ES) in Direktiva Evropskega parlamenta
in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju
poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/100/ES z dne
20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju
prostega gibanja oseb zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
(UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 141), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/36/ES).«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
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2. člen
Tretji odstavek 28. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dejavnost projektiranja sme odgovorni projektant
opravljati tudi v drugi statusnopravni obliki, če to dopušča
poseben zakon.«.
3. člen
Četrti odstavek 29. člena se črta.
4. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(izključevanja)
(1) Kot nadzornik lahko nastopa na trgu samo pravna ali
fizična oseba, ki v zvezi z gradnjo istega objekta hkrati ne nastopa kot izvajalec del. Kot odgovorni nadzornik ali odgovorni
nadzornik posameznih del lahko nastopa samo posameznik, ki
v zvezi z gradnjo istega objekta ne nastopa kot odgovorni vodja
del ali odgovorni vodja posameznih del.
(2) Kot revident lahko nastopa na trgu samo pravna ali
fizična oseba, ki v zvezi z gradnjo istega objekta hkrati ne nastopa kot projektant ali izvajalec. Kot odgovorni revident lahko
nastopa samo posameznik, ki v zvezi z gradnjo istega objekta
ne nastopa kot odgovorni projektant, odgovorni vodja del ali
odgovorni vodja posameznih del.«.
5. člen
Za 34. členom se doda novo poglavje z naslovom »6.
Pogoji za opravljanje storitev in dejavnosti za tuje ponudnike«
ter novi 34.a, 34.b, 34.c, 34.č, 34.d in 34.e členi, ki se glasijo:
»34.a člen
(pogoji za projektante, revidente, izvajalce in nadzornike
s sedežem zunaj Republike Slovenije)
(1) Projektanti, revidenti, izvajalci in nadzorniki s sedežem zunaj Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuji
ponudniki) lahko opravljajo storitve in dejavnosti projektiranja,
revidiranja, izvajanja del in gradbenega nadzora v Republiki
Sloveniji pod enakimi pogoji, kakor so s tem zakonom določeni
za projektante, revidente, izvajalce in nadzornike s sedežem
v Republiki Sloveniji, razen če ni s tem zakonom določeno
drugače.
(2) Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske
konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen
ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: države
pogodbenice), ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati storitve in
dejavnosti projektiranja, revidiranja, izvajanja del in gradbenega nadzora stalno, preko ustanovljene podružnice v Republiki
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: stalno), ali občasno, čezmejno
(v nadaljnjem besedilu: občasno), lahko opravljajo te storitve
in dejavnosti v vseh statusnopravnih oblikah, če izpolnjujejo
pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža.
(3) Tuji ponudniki, ki nimajo sedeža v državah pogodbenicah (v nadaljnjem besedilu: tretje države), lahko storitve in
dejavnosti projektiranja, revidiranja, izvajanja del in gradbenega nadzora opravljajo pod pogoji iz prejšnjega odstavka, če
je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. Ta je izpolnjen, če
ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, v državi sedeža
tujega ponudnika lahko opravljajo storitve in dejavnosti pod
enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi jih lahko ponujajo
v Republiki Sloveniji tuji ponudniki in izpolnjevanje katerih za
ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji ni bistveno težje,
kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za
tuje ponudnike. Če je sedež ponudnika v več tretjih državah, se
pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red tiste države,
ki je najstrožji.
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(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
tuje ponudnike storitev in dejavnosti prostorskega načrtovanja, ki želijo te storitve in dejavnosti opravljati v Republiki
Sloveniji.
34.b člen
(zavarovanje odgovornosti za škodo)
(1) Tuji ponudniki morajo imeti sklenjeno zavarovanje
odgovornosti za škodo v skladu z določbami tega zakona.
(2) Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se
šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to
zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.
34.c člen
(pristojnost za izvajanje nalog v zvezi z opravljanjem
reguliranih poklicev za tuje državljane)
(1) Naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja
postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav
članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in
Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij), izvajata Zbornica za
arhitekturo in prostor (v nadaljnjem besedilu: ZAPS) in Inženirska
zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS). ZAPS in IZS
izvajata tudi vse naloge v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij državljanom tretjih držav, določene s tem zakonom.
(2) ZAPS in IZS imata kot pristojna organa v zvezi z
izvajanjem nalog iz prejšnjega odstavka vse pravice in obveznosti, ki jih določa Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij za
pristojni organ. Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za
izvajanje teh nalog uporabljajo določbe Zakona o priznavanju
poklicnih kvalifikacij.
(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena ZAPS in IZS
izvajata kot javno pooblastilo po tem zakonu.
34.č člen
(stalno opravljanje reguliranih poklicev za državljane
držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo stalno opravljati
regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri ZAPS ali IZS pridobiti odločbo priznanju poklicne kvalifikacije.
(2) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v
skladu z Zakonom o priznavanju poklicnih kvalifikacij.
(3) Poleg pogojev iz Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij je pogoj za izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije sklenjeno in veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo,
v skladu z določbami tega zakona.
(4) Če ZAPS ali IZS v postopku priznavanja poklicne
kvalifikacije v skladu z Zakonom o priznavanju poklicnih kvalifikacij posamezniku z odločbo določi ukrep preizkusa poklicne usposobljenosti, v odločbi določi manjkajoče vsebine, ki
jih mora kandidat opraviti na strokovnem izpitu. Za izvedbo
strokovnega izpita se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja
strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev. Če
pa ZAPS ali IZS, v skladu z Zakonom o priznavanju poklicnih
kvalifikacij, z odločbo določi ukrep prilagoditvenega obdobja,
mora posameznik ZAPS ali IZS predložiti ime mentorja in mentorjevo podpisano izjavo, da bo med prilagoditvenim obdobjem
pod njegovim mentorstvom. Mentor mora izpolnjevati pogoje
za opravljanje reguliranega poklica, za katerega se kandidat
usposablja, določene s tem zakonom, to pa je tudi pogoj za
izdajo odločbe o določitvi ukrepa prilagoditvenega obdobja po
Zakonu o priznavanju poklicnih kvalifikacij.
(5) ZAPS ali IZS posameznika vpiše v ustrezni imenik
najpozneje v osmih dneh od dokončnosti odločbe o priznanju
poklicne kvalifikacije, če se za regulirani poklic, ki je bil priznan
z odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, vpis v ustrezni imenik zahteva tudi za državljane Republike Slovenije. Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem dokončnosti
odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.
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(6) Z vpisom v ustrezni imenik postane posameznik član
ZAPS ali IZS, z vsemi pravicami in obveznostmi člana. Posameznik, ki mu je bila priznana poklicna kvalifikacija, mora ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Republiki
Sloveniji. Posamezniki, ki se vpisujejo v ustrezni imenik, morajo
ravnati v skladu z etičnim kodeksom ZAPS ali IZS in za svoja
dejanja odgovarjajo pred zbornico tudi disciplinsko.
(7) Članska izkaznica in žig se posamezniku izdata samo
na njegovo izrecno zahtevo.
(8) Za posameznike, ki so bili vpisani v ustrezni imenik
na podlagi dokončne odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije, veljajo glede izbrisa iz imenika določbe 132. člena tega
zakona.
(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
posameznike, ki so državljani tretjih držav in imajo status rezidenta za daljši čas ali status rezidenta v skladu z mednarodno
pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: rezidenti v državah pogodbenicah), ter za državljane
tretjih držav, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v državah
pogodbenicah.
(10) Za izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije
lahko ZAPS ali IZS zaračuna stroške v višini, ki je določena za
upravne takse, v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.
(11) Zoper odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo
izda ZAPS ali IZS, ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
(12) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za posameznike, ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati regulirani
poklic prostorski načrtovalec.
34.d člen
(občasno opravljanje reguliranih poklicev za državljane
držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opravljati regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri ZAPS ali IZS
vložiti pisno prijavo. Poleg sestavin, ki jih za prijavo določa
Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij, mora prijava za občasno opravljanje reguliranih poklicev po tem zakonu vsebovati
tudi podatke o projektu, o predvidenem trajanju opravljanja storitve, o projektantu, revidentu, izvajalcu ali nadzorniku, v imenu
katerega se bo storitev opravljala, in zavarovanju odgovornosti
v skladu z določbami 34.b člena tega zakona.
(2) Pri reguliranih poklicih odgovorni projektant, odgovorni
revident, odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik ZAPS ali
IZS pred prvim opravljanjem storitev preveri poklicno kvalifikacijo ponudnika po določbah Zakona o priznavanju poklicnih
kvalifikacij in skladno z določbami 34.č člena tega zakona. Pri
reguliranem poklicu odgovorni projektant arhitekture, za katerega velja avtomatično priznavanje, se poklicna kvalifikacija
ponudnika pred prvim opravljanjem storitev preveri samo v
primeru, če ZAPS ali IZS na podlagi pisne prijave ugotovi, da
niso podani pogoji za avtomatično priznavanje.
(3) V postopkih v zvezi z občasnim opravljanjem reguliranih poklicev iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo določbe
Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij o pravni domnevi,
da posameznik zaradi molka organa lahko opravlja regulirani
poklic v Republiki Sloveniji.
(4) Na podlagi prijave oziroma odločbe za občasno opravljanje reguliranega poklica v skladu z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se posameznik začasno
vpiše v ustrezni imenik in postane njen začasni član. Za začasni
vpis v ustrezni imenik in začasno članstvo v zbornici ZAPS ali
IZS posamezniku ne sme zaračunati stroškov za vpis, vodenje
imenika in članarine.
(5) Posameznik, ki storitev opravlja več kot eno leto, svojo
prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu pri ZAPS ali IZS in v
njej obvesti o morebitni spremembi podatkov. Če ZAPS ali IZS
ob prijavi ali podaljšanju prijave na podlagi kriterijev iz Zakona
o priznavanju poklicnih kvalifikacij ugotovi, da ima posameznikovo opravljanje reguliranega poklica naravo stalnega opravljanja reguliranega poklica, lahko zahteva preverjanje poklicne
kvalifikacije, trajen vpis v ustrezni imenik, včlanitev kandidata
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v zbornico in plačilo vseh obveznosti do ZAPS ali IZS, ki se
zahtevajo pri stalnem opravljanju reguliranega poklica, v skladu
z določbami 34. č člena tega zakona, vključno s stroški vpisa
in plačilom članarine.
(6) Posameznik, ki se v ustrezni imenik vpisuje začasno,
mora ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v
Republiki Sloveniji. Posamezniki, ki se vpisujejo v imenik začasno, morajo ravnati tudi v skladu z etičnim kodeksom ZAPS ali
IZS in za svoja dejanja odgovarjajo tudi disciplinsko.
(7) Članska izkaznica in žig se posamezniku izdata samo
na njegovo izrecno zahtevo.
(8) Za posameznike, ki so bili vpisani v ustrezni imenik
začasno, veljajo glede izbrisa iz imenika določbe 132. člena
tega zakona.
(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
rezidente v državah pogodbenicah ter za državljane tretjih
držav, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v državah pogodbenicah.
(10) Določbe tega člena, razen določbe drugega odstavka, se smiselno uporabljajo za posameznike, ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati regulirani poklic prostorski načrtovalec.
34.e člen
(opravljanje reguliranih poklicev za državljane tretjih držav)
(1) Državljani tretjih držav lahko opravljajo regulirani poklic po tem zakonu pod pogojem materialne vzajemnosti, če
so njihove pridobljene kvalifikacije enakovredne tistim, ki se
zahtevajo za državljane Republike Slovenije. Materialna vzajemnost obstaja, če državljan Republike Slovenije v državi
državljana tretje države lahko opravlja regulirani poklic pod
enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi ga lahko opravljajo
v Republiki Sloveniji državljani tretje države in izpolnjevanje
katerih za državljana Republike Slovenije ni bistveno težje,
kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za
državljane tretje države. Pri dvojnem državljanstvu državljana
tretje države se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni
red tiste države, v kateri ima stalno prebivališče, oziroma pravni
red tiste države, v kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Če je
posameznik brez državljanstva, se pri ugotavljanju vzajemnosti
v vlogi opredeli, ali se upošteva pravni red države njegovega
rojstva ali države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v
kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
(2) Vzajemnost in enakovrednost kvalifikacij iz prejšnjega
odstavka za regulirane poklice, za opravljanje katerih je pogoj
vpis v ustrezni imenik, ugotavlja ZAPS ali IZS v postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za ta vpis.
(3) Posamezniki iz prvega odstavka tega člena se vpišejo
v ustrezni imenik in s tem vpisom postanejo člani ZAPS ali IZS
z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki so s tem zakonom določene
za člane zbornice.
(4) Za vpis in za vodenje imenika ZAPS ali IZS lahko zaračuna stroške v višini, ki je določena za državljane Republike
Slovenije.
(5) Zoper odločbo o vpisu v ustrezni imenik državljana
tretje države, ki jo v skladu s tem členom izda ZAPS ali IZS, ni
pritožbe, možen pa je upravni spor.
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za posameznike iz prvega odstavka tega člena, ki želijo v Republiki
Sloveniji opravljati regulirani poklic prostorski načrtovalec.«.
6. člen
46. člen se črta.
7. člen
78. člen se črta.
8. člen
87. člen se črta.
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9. člen
V prvem odstavku 108. člena se besedilo »Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS)
in Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS)«
nadomesti z besedilom »ZAPS in IZS«.
10. člen
V drugem odstavku 123. člena se v 10. točki pika na koncu
nadomesti z vejico.
Za 10. točko se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. podatki o morebitnem članstvu v pristojni poklicni
zbornici v drugi državi pogodbenici, če je članstvo v tej zbornici
obvezno.«.
11. člen
Tretji odstavek 125. člena se črta.
12. člen
V prvem odstavku 126. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
»3. da ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v
skladu z določbami tega zakona«.
V drugem odstavku se v 1. točki število »10« nadomesti s
številom »8«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. da ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v
skladu z določbami tega zakona«.
Četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek se črtajo.
13. člen
V prvem odstavku 164. člena se 16. točka spremeni tako,
da se glasi:
»16. če poveri opravljanje dejavnosti ali reguliranega poklica pravni ali fizični osebi v nasprotju s pravili v zvezi z izključevanjem (34. člen);«.
17., 18., 19., 20. in 21. točka se črtajo.
22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. in 32. točka postanejo 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23, 24., 25., 26., 27. točka.
14. člen
V prvem odstavku 165. člena se črta 6. točka.

Št.

19. člen
V 176. členu se črtata 5. in 6. točka.
Dosedanja 7. točka postane 5. točka.
20. člen
Za 189. členom se doda nov 189.a člen, ki se glasi:
»189.a člen
(prekrški tujih pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo storitve
in dejavnosti v Republiki Sloveniji)
(1) Z globami, predpisanimi s tem zakonom zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev za projektanta, revidenta,
izvajalca in nadzornika, se kaznujejo tudi tuje pravne in fizične
osebe, če ne izpolnjujejo pogojev, določenih v 34.a in 34.b
členu tega zakona.
(2) Z globami, predpisanimi s tem zakonom zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev za regulirane poklice po tem zakonu, se kaznujejo tudi fizične osebe, če ne izpolnjujejo pogojev,
določenih v 34.č, 34.d in 34.e členu tega zakona.«.
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21. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(1) Naloge iz 34. c člena zakona začneta ZAPS in IZS
izvajati šest mesecev po uveljavitvi tega zakona, do tedaj pa te
naloge opravlja ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene
zadeve, kot pristojno ministrstvo po Zakonu o priznavanju poklicnih kvalifikacij.
(2) Za dokončanje postopkov, začetih pred izvajanjem nalog ZAPS in IZS iz prejšnjega odstavka, je pristojno ministrstvo,
pristojno za prostorske in gradbene zadeve.
(3) Postopki, ki so se pričeli pred uveljavitvijo tega zakona,
se končajo po dosedanjih predpisih.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 160. člen
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 –
popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt).
24. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati drugi
odstavek 2. člena, drugi odstavek 3. člena, 16., 17., 18., 19.,
20., 21., 22., 23., 24., 25. in 26. člen Pravilnika o obliki in vsebini
ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03 in 56/05).
25. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 803-01/09-12/24
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EPA 677-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

16. člen
V 172. členu se črtata 4. in 5. točka.

18. člen
V prvem odstavku 175. člena se črta 7. točka.
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232. člen se črta.

15. člen
V 166. členu se črta 2. točka.
Dosedanja 3. točka postane 2. točka.

17. člen
V 173. členu se črta 3. točka.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A)

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 prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 15. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-6
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (ZPNačrt-A)
1. člen
V Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) se v prvem odstavku 2. člena v
8. točki pred podpičjem doda besedilo »oziroma, če smernice
niso bile izdane, ali so bili pri pripravi prostorskega akta upoštevani predpisi z njihovega delovnega področja«.
V 10. točki se podpičje nadomesti s piko ter doda besedilo
»Nosilci urejanja prostora so državni in lokalni;«.
2. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov
sodelujejo tako, da:
– predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na
prostor;
– zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne
potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
– izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
– sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(2) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih
aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive
podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve,
priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(3) Ministrstvo, pristojno za urejanje prostora (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vodi seznam državnih nosilcev
urejanja prostora in ga objavlja na svojih spletnih straneh.
(4) Ministrstvo izdaja smernice in mnenja k občinskim prostorskim načrtom s področja razvoja poselitve. S smernicami
se na podlagi državnih prostorskih aktov opredelijo usmeritve,
izhodišča in pogoji za razvoj poselitve, predvsem glede:
– omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij,
– razvoja naselij in razpršene poselitve,
– razmestitve dejavnosti v prostoru in
– območij namenske rabe prostora.«.
3. člen
V drugem odstavku 13. člena se vejica za besedo »ministrstvo« in besedilo »pristojno za urejanje prostora (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),« črtata.
4. člen
V drugem odstavku 46. člena se 5. točka spremeni tako,
da se glasi:
»5. navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede
načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.«.
5. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina pripravi osnutek občinskega prostorskega načrta na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega
strateškega prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega strateškega prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen
akt, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga
obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb in izraženih
razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter drugih oseb. Te
potrebe morajo biti obrazložene in dokumentirane.
(2) Občina pošlje osnutek občinskega prostorskega načrta, pripravljen v skladu s predpisom iz petega odstavka
39. člena tega zakona, skupaj s prikazom stanja prostora iz
prejšnjega odstavka ministrstvu. Ministrstvo najpozneje v sedmih dneh preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način
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in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi smernic
in zagotovi, da je gradivo za nosilce urejanja prostora dostopno
na svetovnem spletu in o tem obvesti občino. Po objavi gradiva
na svetovnem spletu občina pozove nosilce urejanja prostora,
da ji v 30 dneh od poziva predložijo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. V smernicah nosilci
urejanja prostora opozorijo tudi na morebitne pomanjkljivosti
podatkov v prikazu stanja prostora z njihovega delovnega
področja.
(3) Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice ministrstvu
in občini. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa
mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo okolja, v roku iz drugega odstavka
pisno sporoči občini, ali je za občinski prostorski načrt treba
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.«.
6. člen
V prvem odstavku 48. člena se prvi stavek spremeni tako,
da se glasi: »Ob upoštevanju smernic iz drugega odstavka
prejšnjega člena občina dopolni osnutek občinskega prostorskega načrta.«.
7. člen
V 49. členu se besedo »tretjega« nadomesti z besedo
»drugega«.
8. člen
V drugem odstavku 50. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Občina z javnim naznanilom po svetovnem spletu in na krajevno običajni način obvesti javnost o:«.
V petem odstavku se beseda »strateškega« nadomesti z
besedo »občinskega«.
9. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
(predlog občinskega prostorskega načrta)
(1) Ob upoštevanju stališč do pripomb in predlogov javnosti iz šestega odstavka prejšnjega člena občina pripravi predlog
občinskega prostorskega načrta.
(2) Predlog občinskega prostorskega načrta, skupaj z
obrazložitvijo pripravljavca, kako so bile pri njegovi pripravi
upoštevane smernice nosilcev urejanja prostora, občina pošlje
ministrstvu. Ministrstvo najpozneje v sedmih dneh preveri, ali
je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča
neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo za nosilce urejanja prostora dostopno na svetovnem spletu
in o tem obvesti občino. Če je za občinski prostorski načrt treba
izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina navedenemu
predlogu priloži okoljsko poročilo.
(3) Po objavi gradiva iz prejšnjega odstavka na svetovnem spletu občina pozove vse nosilce urejanja prostora, naj ji
v 30 dneh od poziva predložijo mnenja k predlogu občinskega
prostorskega načrta. Nosilci urejanja prostora pošljejo mnenja
tudi ministrstvu.
(4) Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne dajo mnenj k predlogu občinskega prostorskega
načrta, pripravljavec nadaljuje s pripravo občinskega prostorskega načrta.
(5) Če nosilci urejanja prostora ugotovijo, da občina pri
pripravi predloga občinskega prostorskega načrta ni upoštevala njihovih smernic oziroma predpisov iz njihove pristojnosti,
morajo v mnenju svojo ugotovitev utemeljiti.
(6) Če je za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojni državni nosilci
urejanja prostora v mnenju iz tretjega odstavka tega člena
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opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov načrta na okolje s
stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
(7) Na podlagi mnenj iz prejšnjega odstavka ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje skladno z
zakonom, ki ureja varstvo okolja.«.
10. člen
Za 51. členom se doda nov 51.a člen, ki se glasi:
»51.a člen
(ugotavljanje usklajenosti predloga občinskega
prostorskega načrta)
(1) Občina pošlje ministrstvu predlog občinskega prostorskega načrta, pripravljenega ob upoštevanju mnenj iz tretjega
odstavka prejšnjega člena, skupaj z obrazložitvijo in utemeljitvijo iz 5. točke prvega odstavka 19. člena tega zakona.
(2) Minister na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja
prostora v 30 dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka
s sklepom ugotovi usklajenost predloga občinskega prostorskega načrta, če iz mnenj nosilcev urejanja prostora izhaja, da so
v predlogu občinskega prostorskega načrta njihove smernice
upoštevane oziroma da so bili pri njegovi pripravi ustrezno
upoštevani predpisi z njihovih delovnih področij.
(3) Če iz mnenj nosilcev urejanja prostora izhaja, da v
predlogu občinskega prostorskega načrta njihove smernice
niso bile upoštevane oziroma da predpisi z njihovih delovnih
področij niso bili ustrezno upoštevani, ministrstvo v sedmih
dneh po izteku roka iz prejšnjega odstavka vladi predlaga, da
odloči o usklajenosti predloga občinskega prostorskega načrta.
Vlada odloči o usklajenosti s sklepom v roku 45 dni.
(4) V primeru, da ministrstvo v roku iz drugega odstavka
tega člena ali vlada v roku iz tretjega odstavka tega člena ne
izdata sklepa o ugotovitvi usklajenosti, se šteje, da je predlog
občinskega načrta usklajen, razen v primeru, če je ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja, zavrnilo izdajo potrdila, da so vplivi
izvedbe predloga občinskega prostorskega načrta na okolje
sprejemljivi.«.
11. člen
Besedilo 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski prostorski načrt sprejme občinski svet z
odlokom po tem, ko od ministrstva ali vlade prejme sklep o
ugotovitvi usklajenosti iz drugega oziroma tretjega odstavka
prejšnjega člena ali po tem, ko v rokih iz drugega ali tretjega
odstavka prejšnjega člena odločitve pristojnega organa ne
prejme.
(2) Občina objavi občinski prostorski načrt skupaj z navedbo datuma in številke sklepa ministra iz drugega odstavka
prejšnjega člena ali sklepa vlade iz tretjega odstavka prejšnjega člena, v uradnem glasilu.
(3) V primerih iz četrtega odstavka prejšnjega člena občina objavi odlok brez datuma in številke sklepa.«.
12. člen
Za 52. členom se doda nov 52.a člen, ki se glasi:
»52.a člen
(izvajanje nadzora zakonitosti)
(1) Po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta so nosilci urejanja prostora dolžni preveriti upoštevanje svojih mnenj,
ki so jih dali k predlogu občinskega prostorskega načrta. Če
ugotovijo, da občina mnenj ni upoštevala, morajo pristojna
ministrstva skladno z zakonom, ki ureja državno upravo, vsako
na svojem področju izvesti nadzor nad zakonitostjo občinskega
prostorskega načrta.
(2) Kadar pristojno ministrstvo izvede nadzor iz prejšnjega odstavka v roku šestih mesecev po uveljavitvi občinskega
prostorskega načrta mu ne glede na določbe zakona, ki ureja
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državno upravo, ni treba predlagati rešitev in določiti roka za
uskladitev spornih občinskih prostorskih načrtov, temveč lahko
vladi takoj predlaga, da pred ustavnim sodiščem zahteva začetek postopka za oceno njegove skladnosti z ustavo oziroma
zakonom.«.
13. člen
Tretji odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se za
postopek priprave in sprejemanja občinskega strateškega prostorskega načrta smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki
veljajo za pripravo in sprejetje občinskega prostorskega načrta,
razen določb 51.a člena.«.
14. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedilo »iz petega
odstavka« nadomesti z besedilom »iz 3. točke tretjega odstavka«.
15. člen
V prvem odstavku 57. člena se besedilo »ter ga pošlje
ministrstvu« črta.
16. člen
Prvi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina pripravi predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta na podlagi sprejetega stališča do pripomb in
predlogov javnosti iz prejšnjega člena ter ga pošlje nosilcem
urejanja prostora, da ji v roku 30 dni predložijo mnenja k njenemu predlogu. Če jih ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta.«.
17. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
(skrajšani postopek sprememb in dopolnitev občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
Kadar se spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta nanašajo samo na posamične posege
v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih
ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega načrta rok za
predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se
skrajša trajanje javne razgrnitve.«.
18. člen
V drugem odstavku 66. člena se 6. točka spremeni tako,
da se glasi:
»6. navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede
načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.«.
19. člen
V 67. členu se besedilo »do 51. člena« nadomesti z besedilom »do 51.a člena«.
20. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski sveti udeleženih občin sprejmejo regionalni
prostorski načrt v enakem besedilu z odlokom, ki ga objavijo v
uradnih glasilih vseh udeleženih občin skupaj z navedbo številke in sklepa ministra iz drugega odstavka 51.a člena ali sklepa
vlade iz tretjega odstavka 51.a člena tega zakona.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primerih iz četrtega odstavka 51.a člena tega zakona udeležene občine objavijo odlok brez datuma in številke
sklepa.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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21. člen
(dokončanje postopkov priprave prostorskih aktov)
(1) Postopki priprave občinskih in regionalnih prostorskih
načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po
določbah tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v postopku priprave občinskega in regionalnega prostorskega načrta po
določbah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
33/07 in 70/08 – ZVO-1B) dokonča:
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora za načrtovanje, če je občina osnutek občinskega oziroma regionalnega
prostorskega načrta poslala ministrstvu pred uveljavitvijo tega
zakona, in
– potrditev predloga občinskega prostorskega načrta, ki
vključuje pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora in mnenja ministrstva k temu predlogu, če je občina slednjega poslala
ministrstvu pred uveljavitvijo tega zakona.
(3) Postopki priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo
ob smiselni uporabi določb prvega in drugega odstavka tega
člena, zaključeni pa morajo biti do 1. januarja 2011. Šteje
se, da so postopki priprave in sprejetja prostorskih sestavin
zaključeni do tega roka, če je bila do takrat opravljena njihova
javna razgrnitev.
22. člen
(uskladitev drugih predpisov s tem zakonom)
Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da v šestem in
sedmem odstavku 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in
70/08) uporabljeni izraz »sklep o potrditvi predloga plana po
predpisih o prostorskem načrtovanju« pomeni »sklep o ugotovitvi usklajenosti« po določbah tega zakona.
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 800-01/09-6/46
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EPA 692-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4891.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
(uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika
državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 22. septembra 2009 je Državni zbor na seji dne 17. decembra 2009
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju, ki obsega:
– Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Uradni list RS, št. 56/02 z dne 28. 6. 2002),
– Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju – ZSPJS-A (Uradni list RS, št. 72/03 z dne 25. 7.
2003),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-B (Uradni list RS, št. 126/03
z dne 18. 12. 2003),
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– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-C (Uradni list RS, št. 70/04 z
dne 28. 6. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-D (Uradni list RS, št. 53/05 z
dne 31. 5. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-E (Uradni list RS, št. 14/06 z
dne 14. 2. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-F (Uradni list RS, št. 68/06 z
dne 30. 6. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-G (Uradni list RS, št. 57/07 z
dne 29. 6. 2007),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-H (Uradni list RS, št. 17/08 z
dne 19. 2. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-I (Uradni list RS, št. 58/08 z
dne 10. 6. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu
finančnih instrumentov – ZTFI-A (Uradni list RS, št. 69/08 z
dne 8. 7. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-E (Uradni list RS, št. 69/08 z dne 8. 7.
2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-J (Uradni list RS, št. 80/08 z
dne 8. 8. 2008),
– Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju – ZSPJS-K (Uradni list RS, št. 48/09 z dne 26. 6.
2009) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-L (Uradni list RS, št. 91/09 z
dne 13. 11. 2009).
Št. 110-06/09-30/1
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EPA 740-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
uradno prečiščeno besedilo
(ZSPJS-UPB13)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina in cilji zakona)
(1) Ta zakon ureja sistem plač funkcionarjev in javnih
uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje,
obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega
sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi postopek za spremembe razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami v javnem sektorju.
(2) Zakon določa skupne temelje sistema plač v javnem
sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo
na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plač ter stimulativnosti plač.
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2. člen
(Pomen izrazov)
men:

Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji po-

1. Javni sektor po tem zakonu sestavljajo:
– državni organi in samoupravne lokalne skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti),
– javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter
– druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima
večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna
skupnost, niso del javnega sektorja po tem zakonu.
2. Uporabniki proračuna po tem zakonu so državni organi
in lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi
in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava,
ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna
lokalne skupnosti.
3. Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami, osebe, ki pridobijo mandat
za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z izvolitvijo
ali imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: državni zbor) ali predstavniškem telesu
lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot
funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne
ali sodne oblasti.
4. Javni uslužbenec je zaposleni, razen funkcionarja, ki
sklene delovno razmerje v javnem sektorju iz 1. točke tega
člena.
5. Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov je spisek
funkcij, sistemiziranih delovnih mest in nazivov v javnem
sektorju.
6. Sistemizacija delovnih mest je akt, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna
za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti
oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev za zasedbo
delovnih mest in nalog na posameznih delovnih mestih ter
plačni razredi.
7. Delovno mesto je v organizacijski strukturi najnižja
organizacijska enota, ki ima v okviru delovnega ali poklicnega
področja opredeljene glavne naloge.
8. Naziv je poimenovanje, ki ga javni uslužbenec pridobi z
imenovanjem, izvolitvijo, podelitvijo ali napredovanjem v skladu
z zakonom.
9. Zahtevnost delovnega mesta, naziva in funkcije je
prvina za določanje osnovnih plač na plačni lestvici. Določa se
z zahtevnostjo nalog in iz njih izhajajočo zahtevano usposobljenostjo (zahtevana strokovna izobrazba, potrebna dodatna
znanja in izkušnje), odgovornostjo, pooblastili in omejitvami,
psihofizičnimi in umskimi napori ter vplivi okolja.
10. Plačno skupino sestavljajo funkcije oziroma delovna
mesta in nazivi značilni za dejavnost oziroma istovrstna delovna mesta v vseh dejavnostih. Plačna skupina se glede na
skupne značilnosti funkcij, delovnih mest in nazivov deli na
plačne podskupine.
11. Plačna lestvica je sestavljena iz plačnih razredov.
12. Plačni razred je del plačne lestvice, ki ima vrednost
izraženo v nominalnem znesku.
13. Osnovna plača je tisti del plače, ki ga prejema javni
uslužbenec ali funkcionar na posameznem delovnem mestu,
nazivu ali funkciji za opravljeno delo v polnem delovnem času
in za pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu. V
osnovni plači je všteto tudi napredovanje javnega uslužbenca
ali funkcionarja.
14. Del plače za delovno uspešnost je tisti del plače, ki
ga lahko prejme javni uslužbenec za nadpovprečno uspešno
opravljeno delo v določenem obdobju.
15. Dodatki so del plače javnega uslužbenca in funkcionarja za posebne pogoje, nevarnost in obremenitve, ki niso
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upoštevane pri vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta, naziva ali funkcije.
16. V zakonu uporabljeni izrazi javni uslužbenec, funkcionar, predstojnik, direktor, ravnatelj, tajnik univerze in drugega
visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: tajnik) in drugi
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
(Določitev plač)
(1) Po tem zakonu se določajo plače javnih uslužbencev
in funkcionarjev pri uporabnikih proračuna. Plače javnih uslužbencev za delo v tujini se določijo z uredbo vlade.
(2) Plača se določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo oziroma sklepom, tako da se v pogodbi oziroma sklepu določi
plačni razred in druge sestavine plače v skladu s tem zakonom,
predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami. Ob izročitvi pisnega predloga pogodbe o
zaposlitvi, odločbe oziroma sklepa je delodajalec dolžan javnemu uslužbencu ali funkcionarju podati pisno obrazložitev, ki
pojasnjuje podlago za določitev njegove plače ter višino njenih
posameznih delov.
(3) V pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu se
javnemu uslužbencu in funkcionarju ne sme določiti plače
v drugačni višini, kot je določena z zakonom, predpisi in
drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami.
(4) O spremembah plače, ki so posledica spremembe
zakona, predpisa in drugega akta, izdanega na njihovi podlagi
ali kolektivne pogodbe, obvesti delodajalec javnega uslužbenca
oziroma funkcionarja s pisnim obvestilom in mu hkrati izroči
pisni predlog ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi, odločbi
oziroma sklepu, najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega akta
ali kolektivne pogodbe.
(5) Če je določilo o plači v pogodbi o zaposlitvi, odločbi
oziroma sklepu v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, se
uporabljajo določbe zakonov, predpisov in drugih aktov, izdanih
na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami, s katerimi je določena plača javnega uslužbenca ali funkcionarja, kot sestavni
del te pogodbe.
3.a člen
(Ravnanje v primeru nezakonitosti)
(1) O ugotovitvi neskladnosti določb o plači v pogodbi o
zaposlitvi javnega uslužbenca, odločbi oziroma sklepu, s katerim je določena plača funkcionarja s tretjim odstavkom 3. člena tega zakona mora delodajalec nemudoma pisno obvestiti
prizadetega javnega uslužbenca ali funkcionarja in obrazložiti
svoje ugotovitve in mu izročiti pisni predlog ustreznega aneksa
k pogodbi o zaposlitvi, odločbo oziroma sklep, s katerim se
odpravijo neskladnosti.
(2) Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu
ali funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega
zakona določena in izplačana nižja plača, kot bi mu pripadala,
se mu razlika z zakonitimi zamudnimi obrestmi med izplačano
in zakonito določeno plačo izplača skupaj s prvim izplačilom
plače po ugotovitvi nastale nezakonitosti.
(3) Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu ali funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena
tega zakona določena in izplačana višja plača, kot bi mu pripadala, se z javnim uslužbencem ali funkcionarjem dogovori o
načinu vrnitve preveč izplačanega zneska. V primeru, da med
delodajalcem in delojemalcem v enem mesecu od pisnega
poziva delodajalca ne pride do soglasja, mora delodajalec
preveč izplačani znesek zahtevati s tožbo pred pristojnim
sodiščem.
(4) Če javni uslužbenec ali funkcionar ugotovi, da mu je
bila plača določena in izplačana v nasprotju s tretjim odstavkom
3. člena tega zakona, lahko od delodajalca pisno zahteva, da
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ugotovi to nezakonitost in ravna v skladu s tem zakonom. Če
delodajalec v roku osmih delovnih dni od vložene pisne zahteve
ne izda obvestila iz prvega odstavka tega člena, lahko javni
uslužbenec s tožbo zahteva od pristojnega sodišča ugotovitev
te nezakonitosti ter izplačilo razlike med izplačano in zakonito
določeno plačo.
(5) Če za dejstvo iz tretjega odstavka tega člena izve
minister, pristojen za področje na katerem deluje proračunski
uporabnik, Računsko sodišče ali pristojni inšpektor, lahko
od delodajalca zahteva, da ugotovi to nezakonitost in ravna
v skladu s tem zakonom, če pa delodajalec v roku enega
meseca od vložene zahteve ne izda obvestila iz prvega
odstavka tega člena in v nadaljnjem roku enega meseca
ne ravna po tretjem odstavku tega člena, lahko tudi s tožbo
zahteva pred pristojnim sodiščem vračilo preveč izplačanega
zneska.
(6) Delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava in
določbah zakona, ki ureja delovna razmerja, odškodninsko
odgovarja za škodo, ki je javnemu uslužbencu oziroma funkcionarju povzročena s kršenjem pravic iz delovnega razmerja, ki
se nanašajo na določitev in izplačilo plač.

5. člen
(Sestava plače, osnovna plača in usklajevanje
osnovnih plač)
(1) Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za
delovno uspešnost in dodatkov.
(2) Znesek osnovne plače se določi z uvrstitvijo v posamezen plačni razred iz plačne lestvice.
(3) Plačna lestvica je določena v prilogi 1 tega zakona.
(4) Vrednosti plačnih razredov se usklajujejo praviloma
enkrat letno. Višina uskladitve mora biti enaka za javne uslužbence in funkcionarje.
(5) Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za javne
uslužbence se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.
Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje
pa se, po predhodnem usklajevanju s funkcionarji, določi s
tem zakonom.
(6) Pogajanja in usklajevanja iz prejšnjega odstavka se
pričnejo najkasneje do 1. maja in se praviloma zaključijo 30 dni
pred rokom, določenim za predložitev predloga državnega
proračuna Državnemu zboru.
6. člen
(Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
za javne uslužbence)

II. DOLOČANJE OBSEGA SREDSTEV
IN USKLAJEVANJE PLAČ

Socialni partnerji se lahko dogovorijo, da se del sredstev
iz naslova uskladitve osnovnih plač nameni za vplačilo premij
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence.

4. člen
(Določanje obsega sredstev za plače)
Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko
leto se v finančnih načrtih uporabnikov proračuna, upoštevaje število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s
sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s
predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo delovne
uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah, določa v skladu z
določili tega zakona.

III. PLAČNE SKUPINE, PLAČNE PODSKUPINE
IN TARIFNI RAZREDI
7. člen
(Določitev plačnih skupin in plačnih podskupin)
(1) Plačne skupine in plačne podskupine so:

Plačne skupine

Plačne podskupine

A – Funkcije v državnih organih in lokalnih skupnostih

A1 – Predsednik republike in funkcionarji izvršilne oblasti
A2 – Funkcionarji zakonodajne oblasti
A3 – Funkcionarji sodne oblasti
A4 – Funkcionarji v drugih državnih organih
A5 – Funkcionarji v lokalnih skupnostih
B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki
C1 – Uradniki v drugih državnih organih
C2 – Uradniki v državni upravi, upravah pravosodnih organov
in upravah lokalnih skupnosti
C3 – Policisti
C4 – Vojaki
C5 – Cariniki
C6 – Inšpektorji, pazniki in drugi uradniki s posebnimi pooblastili
C7 – Diplomati
D1 – Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci
D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol, srednješolski in
osnovnošolski učitelji in drugi strokovni delavci
D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih
E1 – Zdravniki in zobozdravniki
E2 – Farmacevtski delavci
E3 – Medicinske sestre in babice
E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci
F1 – Strokovni delavci
F2 – Strokovni sodelavci
G1 – Umetniški poklici
G2 – Drugi poklici na področju kulture in informiranja
H1 – Raziskovalci
H2 – Strokovni sodelavci

B – Poslovodni organi pri uporabnikih proračuna
C – Uradniški nazivi v državni upravi in v upravah
lokalnih skupnosti ter v drugih državnih organih

D – Delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja

E – Delovna mesta na področju zdravstva

F – Delovna mesta na področju socialnega varstva
G – Delovna mesta na področju kulture in informiranja
H – Delovna mesta in nazivi na področju znanosti
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I – Delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih,
drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter
pri drugih uporabnikih proračuna

I1 – Strokovni delavci

J – Spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni
sektor)

J1 – Strokovni delavci
J2 – Administrativni delavci
J3 – Ostali strokovno tehnični delavci

(2) V plačnih podskupinah od C1 do J3 je na delovnih
mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred.
(3) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih dolžnosti) v plačnih podskupinah od A1 do J3, v skladu z
zakonom, podzakonskim predpisom, splošnim aktom organa
ali kolektivno pogodbo, objavi vlada. Spremembe in dopolnitve kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih
dolžnosti) vlada objavi najkasneje v tridesetih dneh od objave sprememb in dopolnitev aktov, ki so podlaga za pripravo
kataloga.
(4) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (formacijskih
dolžnosti) (v nadaljnjem besedilu: katalog) zajema:
1. zaporedno številko funkcije, delovnega mesta in naziva,
2. šifro funkcije ali delovnega mesta,
3. ime funkcije ali delovnega mesta,
4. tarifni razred delovnega mesta,
5. šifro naziva,
6. ime naziva,
7. plačni razred funkcije, delovnega mesta ali naziva brez
napredovanja,
8. najvišji plačni razrede funkcije, delovnega mesta ali
naziva, ki ga je možno doseči z napredovanjem.
(5) Uporabnik proračuna v aktu o sistemizaciji ne sme
sistemizirati delovnega mesta in naziva, ki ni naveden v aktih
iz tretjega odstavka tega člena.
(6) V zvezi s plačami mora akt o sistemizaciji delovnih
mest (v nadaljnjem besedilu: sistemizacija) pri uporabnikih

Stran

14795

proračuna iz prvega odstavka 2. člena tega zakona vsebovati
naslednji minimalni obseg potrebnih podatkov:
1. šifro proračunskega uporabnika in šifro notranje organizacijske enote,
2. naziv proračunskega uporabnika in naziv notranje organizacijske enote,
3. plačno podskupino,
4. šifro delovnega mesta,
5. ime delovnega mesta,
6. tarifni razred delovnega mesta,
7. šifro naziva, kjer nazivi obstajajo,
8. ime naziva, kjer nazivi obstajajo,
9. plačni razred delovnega mesta oziroma plačni razred
naziva in
10. število napredovalnih razredov na delovnem mestu
oziroma v nazivu.
8. člen
(Tarifni razredi in ravni potrebne usposobljenosti)
(1) Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo tudi
na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede.
Tarifni razredi izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost.
(2) Najnižji možni plačni razred brez napredovanja za
posamezen tarifni razred se določi s kolektivno pogodbo za
javni sektor.
(3) Tarifni razredi so:

Tarifni
razred

Uspešno končano izobraževanje oziroma pridobljena usposobljenost, ki je praviloma potrebna
za opravljanje delovnih nalog

Raven
izobrazbe

I.

– nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
– popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
– nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe

11001
11002
11003

II.

– popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe

12001

III.

– nižja poklicna izobrazba

13001

IV.

– srednja poklicna izobrazba

14001

V.

– srednja strokovna izobrazba
– srednja splošna izobrazba

15001
15002

VI.

– višja strokovna izobrazba
– višješolska izobrazba (prejšnja)

16101
16102

VII/1.

– specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
– visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
– visokošolska strokovna izobrazba
– visokošolska univerzitetna izobrazba

16201
16202
16203
16204

VII/2.

– specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
– magistrska izobrazba

17001
17002
17003

VIII.

– specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)
– magisterij znanosti (prejšnji)
– državni pravniški izpit
– specializacija v zdravstvu

18101
18102

IX.

– doktorat znanosti (prejšnji)
– doktorat znanosti

18201
18202
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Izraz “prejšnja” in “raven izobrazbe” iz predhodnega odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi
in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).

IV. DOLOČANJE OSNOVNE PLAČE
9. člen
(Določanje osnovne plače)
(1) Osnovna plača javnega uslužbenca je določena s
plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma,
ki ga je pridobil z napredovanjem.
(2) Osnovna plača funkcionarja je določena s plačnim
razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija oziroma
s plačnim razredom, ki ga je funkcionar pridobil z napredovanjem, če funkcionar lahko napreduje v skladu z zakonom.
(3) V aktih o sistemizaciji delovnih mest in nazivov pri uporabnikih proračuna je pri določanju in obračunu plač obvezna
uporaba plačnih razredov po tem zakonu.
9.a člen
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12. člen
(Orientacijska delovna mesta in nazivi ter skupna
metodologija)
(1) Orientacijska delovna mesta in nazivi so izbrana delovna mesta in nazivi, ki omogočajo primerjavo v plačnih skupinah in med plačnimi skupinami. Ovrednotijo se z uporabo
skupne metodologije.
(2) Skupna metodologija opredeljuje navodila za uvrščanje delovnih mest in nazivov v plačne razrede, pri čemer se
upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– zahtevnost delovnih nalog oziroma pogojev za pridobitev naziva,
– zahtevana usposobljenost (zahtevana strokovna izobrazba, potrebna dodatna znanja in izkušnje),
– odgovornost in pooblastila,
– psihofizični in umski napori ter
– vplivi okolja.
(3) Skupna metodologija se določi s posebno kolektivno
pogodbo, ki jo sklenejo vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja.
(4) Orientacijska delovna mesta in nazivi se določijo s
kolektivno pogodbo za javni sektor.

(Določitev osnovne plače za pripravnike)

13. člen

Pripravniku se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve
delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik
delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako, da
je njegova osnovna plača za čas pripravništva za šest plačnih
razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva, razen če področni zakon določa drugače.

(Način uvrščanja v plačne razrede)

10. člen
(Določitev osnovne plače funkcionarjev)
(1) Osnovne plače funkcionarjev se določijo z uvrstitvijo
v plačni razred.
(2) Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede in razponi možnih napredovanj v višji plačni razred so določeni v
prilogi 3 tega zakona.
11. člen
(Določitev osnovne plače ravnateljev,
direktorjev in tajnikov)
(1) Osnovne plače ravnateljev, direktorjev in tajnikov, zaposlenih pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega
zakona, upoštevaje zahtevnost delovnega mesta ter pomen
proračunskega uporabnika, ki ga vodijo, se določijo z uvrstitvijo
v plačni razred.
(2) Uvrstitev v plačne razrede določi vlada z uredbo, pri
čemer se lahko za posamezne vrste delovnih mest uvrstitev
določi v razponu plačnih razredov; v tem primeru morajo biti
določeni tudi kriteriji za določitev plačnega razreda.
(3) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja,
direktorja in tajnika pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke
2. člena tega zakona, katerih ustanovitelj je država, predpiše
minister, pristojen za posamezno področje (v nadaljnjem besedilu: pristojni minister).
(4) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja in
direktorja pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega
zakona, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, in se plače
financirajo iz državnega proračuna ali iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, predpiše pristojni minister.
(5) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja in
direktorja pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega
zakona, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, in se plače
financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, predpiše pristojni
organ lokalne skupnosti s soglasjem pristojnega ministra.
(6) Direktorjem, imenovanim v naziv, se plača, ne glede
na naziv, določi v skladu z uredbo iz tega člena.

(1) Uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede
se opravi upoštevaje uvrstitev orientacijskih delovnih mest in
nazivov. Uvrstitev ovrednotenih orientacijskih delovnih mest in
nazivov v plačne razrede se določi s kolektivno pogodbo za
javni sektor.
(2) Delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah D,
E, F, G, H in J ter v plačnih podskupinah C1, C2, C3, C5 in C6
se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo dejavnosti,
v plačni skupini C4 z uredbo in v plačni skupini I z uredbo ali s
kolektivnimi pogodbami.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se
delovna mesta oziroma nazivi v plačni podskupini C1, razen
v državnem tožilstvu in državnem pravobranilstvu, uvrščajo v
plačne razrede z aktom državnega organa, upoštevaje uvrstitev
primerljivih delovnih mest in nazivov plačne skupine C v kolektivni pogodbi dejavnosti.
(4) Delovna mesta oziroma nazivi se v sistemizacijah
uvrščajo v plačne razrede v skladu z uvrstitvijo v kolektivni
pogodbi za javni sektor in kolektivno pogodbo, ki velja za uporabnika proračuna. Če je v sistemizaciji predvideno delovno
mesto oziroma naziv, ki ga ureja kolektivna pogodba za drugo
dejavnost, se v sistemizaciji upošteva uvrstitev v plačni razred
iz te kolektivne pogodbe.
(5) Delovna mesta javnih uslužbencev v javnem zavodu
RTV Slovenija se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo, ki jo skleneta v imenu delodajalca generalni direktor
javnega zavoda in v imenu delojemalcev reprezentativni sindikati v javnem zavodu.
(6) Ne glede na določbe tega člena se delovna mesta in
nazivi v obveščevalnih in varnostnih službah, ki niso uvrščeni
v plačne razrede s kolektivno pogodbo dejavnosti, uvrščajo v
plačne razrede s splošnim aktom organa, h kateremu da soglasje vlada. Akt se ne objavi.
14. člen
(Zmanjšanje osnovne plače oziroma plače)
(1) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo na delovnem mestu z nižjo izobrazbo od zahtevane, mu pripada
osnovna plača, ki je za dva plačna razreda nižja od osnovne
plače delovnega mesta, na katerem opravlja delo.
(2) Če ima javni uslužbenec iz prejšnjega odstavka več
kot 23 let delovne dobe, mu pripada osnovna plača, ki je za
en plačni razred nižja od osnovne plače delovnega mesta, na
katerem opravlja delo.
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(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se
uporabljata tudi v primeru, ko je za opravljanje dela na delovnem mestu v tarifnem razredu VII/1 oziroma VII/2, kot ustrezna
izobrazba določena tudi višješolska izobrazba (prejšnja, kot jo
določa 8. člen tega zakona).
(4) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne
uporabljajo za delovna mesta v VI. in nižjih tarifnih razredih.
(5) Učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu, kateremu
je v okviru tedenskega polnega delovnega časa določena
zmanjšana tedenska učna obveznost v skladu z zakonom, ki
ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, se
plača obračuna v skladu z opravljeno učno obveznostjo.
15. člen
(Določitev osnovne plače za določen čas)
V primerih, določenih s posebnim zakonom, se lahko
osnovna plača javnega uslužbenca, ki sklene delovno razmerje
za določen čas, poveča za določeno število plačnih razredov,
pri čemer se kot osnova upošteva plačni razred ustreznega
delovnega mesta oziroma naziva.
V. NAPREDOVANJE
16. člen
(Napredovanje v višji plačni razred)
(1) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona na
delovnem mestu oziroma v nazivu napreduje v višji plačni
razred. O tem napredovanju odloča pristojni organ oziroma
predstojnik.
(2) Javni uslužbenci na delovnih mestih, kjer je mogoče
tudi napredovanje v višji naziv, lahko v posameznem nazivu
napredujejo največ za pet plačnih razredov, javni uslužbenci,
kjer ni mogoče napredovati v naziv, lahko na delovnem mestu
napredujejo največ za deset plačnih razredov. Če z napredovanjem na delovnih mestih, kjer je mogoče napredovanje v
naziv, skupaj v vseh nazivih ni mogoče napredovanje za deset
plačnih razredov, je v najvišjem nazivu mogoče napredovati za
toliko plačnih razredov, da je doseženo napredovanje v nazivih
skupno za deset plačnih razredov.
(3) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje
predpisane pogoje. Kot napredovalno obdobje se šteje čas od
zadnjega napredovanja v višji plačni razred. Za napredovalno
obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne
izobrazbe. Pristojni organ oziroma predstojnik najmanj enkrat
letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.
(4) V primeru, da ima javni uslužbenec osnovno plačo
določeno v skladu s prvim odstavkom 14. člena tega zakona,
napreduje v skladu z določbami tega zakona.
(5) Funkcionarji ne morejo napredovati v višji plačni razred, razen sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev, ki v skladu z zakoni, ki urejajo njihov položaj, lahko
napredujejo v višji plačni razred v razponu plačnih razredov,
določenih v prilogi 3 tega zakona.
(6) Javni uslužbenci, ki so z uredbo ali aktom državnega
organa razvrščeni na delovna mesta v plačni skupini B, ne
napredujejo v višji plačni razred, se pa ocenjujejo.
(7) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko
javni uslužbenci na vodstvenih delovnih mestih, ki so uvrščena
v plačne razrede s kolektivnimi pogodbami, uredbami oziroma
splošnimi akti, napredujejo za največ deset plačnih razredov.
17. člen
(Pogoji za napredovanje javnih uslužbencev
v višji plačni razred)
(1) Pogoj za napredovanje javnih uslužbencev v višji
plačni razred je delovna uspešnost, izkazana v napredovalnem
obdobju. Delovna uspešnost se ocenjuje glede na:
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– rezultate dela,
– samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela,
– zanesljivost pri opravljanju dela,
– kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter
– druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.
(2) Postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev
za napredovanje po tem zakonu se za javne uslužbence v organih državne uprave, v upravah lokalnih skupnosti, v pravosodnih organih, v javnih zavodih in drugih uporabnikih proračuna
določi z uredbo vlade.
(3) Za javne uslužbence v drugih državnih organih se
postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje določi s splošnim aktom, ki ga izda predstojnik
državnega organa.
(4) Za javne zavode s področja zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti
ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja izda splošni
akt direktor javnega zavoda v soglasju s pristojnim ministrom
in ministrom, pristojnim za finance, za visokošolske zavode
pa pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda s soglasjem Sveta za visoko šolstvo Republike
Slovenije.
(5) Za javne uslužbence v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, se postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje določi s splošnim
aktom, ki ga izda minister, pristojen za znanost, v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance.
(6) Splošni akti iz tretjega, četrtega in petega odstavka
tega člena se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(7) Pred izdajo uredbe in splošnih aktov je potrebno pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov.
17.a člen
(preizkus ocene)
(1) Javni uslužbenec, ki ni bil ocenjen oziroma, ki se ne
strinja z oceno, lahko v osmih delovnih dneh od poteka roka
za ocenitev oziroma od seznanitve z oceno zahteva, da se
ga oceni oziroma zahteva preizkus ocene pred komisijo, ki jo
imenuje odgovorna oseba v roku 15 dni od vložitve zahteve za
preizkus ocene.
(2) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo trije javni
uslužbenci, ki imajo najmanj enako stopnjo izobrazbe, kot se
zahteva za delovno mesto javnega uslužbenca, ki je zahteval
preizkus ocene. V komisijo so lahko imenovani tudi javni uslužbenci drugega proračunskega uporabnika.
(3) Nadrejeni in javni uslužbenec, ki zahteva preizkus ocene, imata pravico do udeležbe v preizkusu ocene. Komisija opravi preizkus ocene oziroma naloži delodajalcu, da javnega uslužbenca oceni najkasneje v 15 dneh od njenega imenovanja.
(4) O preizkusu ocene se vodi zapisnik. Komisija o preizkusu ocene odloči s sklepom.
(5) Odločitev komisije je dokončna.
(6) Veljavna ocena je ocena, s katero je bil seznanjen
javni uslužbenec, v primeru zahteve za preizkus ocene pa
ocena, ki jo določi komisija iz tega člena in je javnemu uslužbencu vročena.
(7) Zoper oceno komisije lahko javni uslužbenec uveljavlja
sodno varstvo v skladu z zakoni, ki urejajo delovna razmerja.
(8) Če delodajalec v roku iz tretjega odstavka tega člena
javnega uslužbenca ne oceni, lahko javni uslužbenec neposredno uveljavlja sodno varstvo v skladu z zakoni, ki urejajo
delovna razmerja.
(9) Če javni uslužbenec na osnovi veljavne ocene iz
šestega odstavka tega člena izpolni pogoje za napredovanje v
skladu s predpisi, ki urejajo napredovanje na delovnem mestu
oziroma v nazivu, napreduje od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
(10) V Slovenski vojski se delovno uspešnost ocenjuje
v okviru službene ocene v skladu s predpisi na obrambnem
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področju, pri čemer se za ocenjevalno lestvico in pogoje za
napredovanje uporablja uredba iz drugega odstavka 17. člena
tega zakona.
18. člen
(Napredovanje v višji plačni razred
v višjem tarifnem razredu)
Z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu
se lahko javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, ki je uvrščen
v višji tarifni razred kot plačni razred za določitev osnovne plače delovnega mesta oziroma naziva, na katerem napreduje,
vendar ne višje kot je določen najvišji plačni razred plačne
podskupine.
19. člen
(Določitev plačnega razreda ob zaposlitvi,
premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju
v naziv ali višji naziv)
(1) Ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto
oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv se javni uslužbenec
uvrsti v plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto,
za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje, oziroma na katerega je bil premeščen, oziroma v plačni razred,
v katerega je uvrščen naziv, v katerega je imenovan. Če bi bil
javni uslužbenec zaradi premestitve na delovno mesto oziroma
v naziv v višjem tarifnem razredu uvrščen v nižji ali isti plačni
razred kot ga je dosegel z napredovanjem na delovnem mestu
oziroma v nazivu pred to premestitvijo, se mu plačni razred na
novem delovnem mestu oziroma v nazivu določi tako, da se že
doseženi plačni razred na delovnem mestu oziroma v nazivu
pred premestitvijo oziroma imenovanjem poveča za en plačni
razred. Ne glede na določbo prejšnjega stavka javnega uslužbenca ni možno uvrstiti v višji plačni razred kot znaša najvišji
plačni razred delovnega mesta oziroma naziva, na oziroma v
katerega je javni uslužbenec premeščen oziroma imenovan, ki
ga je možno doseči z napredovanjem.
(2) Če obstajajo za to utemeljeni razlogi, se lahko javnega
uslužbenca ob zaposlitvi, na podlagi soglasja, premestitvi na
drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv,
uvrsti v plačni razred, ki je za največ pet plačnih razredov višji
od plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva, vendar
ne v višji plačni razred kot ga je možno doseči z napredovanjem. Soglasje za uvrstitev podajo:
– za javnega uslužbenca, zaposlenega v organih državne
uprave, Vlada,
– za javnega uslužbenca, zaposlenega pri posrednih uporabnikih proračuna, katerih ustanovitelj in financer je država,
pristojni minister,
– za javnega uslužbenca, zaposlenega pri posrednih uporabnikih proračuna, katerih ustanovitelj in financer je lokalna
skupnost, župan,
– za javnega uslužbenca, zaposlenega pri posrednih uporabnikih proračuna, pri katerih je ustanovitelj lokalna skupnost,
financer pa država, župan v soglasju s pristojnim ministrom,
– za javnega uslužbenca, zaposlenega v upravi pravosodnih organov, predsednik Vrhovnega sodišča, generalni državni
tožilec oziroma generalni državni pravobranilec,
– za javne uslužbence, zaposlene v javnem zavodu RTV
Slovenija, Programski svet javnega zavoda.
(3) Za javnega uslužbenca, zaposlenega v drugih državnih organih, soglasje ni potrebno.
(4) Pogoje za napredovanje v višji naziv določajo predpisi, ki urejajo napredovanje v višji naziv za posamezne plačne
skupine.
20. člen
(Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca)
(1) Če je javni uslužbenec premeščen na drugo delovno
mesto oziroma je sklenil pogodbo o zaposlitvi o delu na drugem
delovnem mestu v nižjem ali istem tarifnem razredu, obdrži
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število plačnih razredov napredovanja, ki jih je dosegel na
prejšnjem delovnem mestu, razen če pristojni organ ugotovi,
da na prejšnjem delovnem mestu ni dosegal pričakovanih
delovnih rezultatov (razlog nesposobnosti) ali da plačni razredi za napredovanje na prejšnjem delovnem mestu niso bili
doseženi v skladu z zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi
predpisi. Ohranitev plačnih razredov napredovanja je možna
pri istem ali drugem delodajalcu v isti plačni podskupini ali na
istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih
podskupinah.
(2) Javni uslužbenec, ki napreduje v naziv ali višji naziv,
prenese že dosežena napredovanja v plačne razrede na delovnem mestu ali v nižjem nazivu v nov naziv tako, da se doseženi
plačni razred pred napredovanjem v naziv ali višji naziv poveča
za največ tri plačne razrede. Ne glede na določbo prejšnjega
stavka javnega uslužbenca ni možno uvrstiti v višji plačni razred, kot ga je možno doseči z napredovanjem.
VI. DELOVNA USPEŠNOST
21. člen
(Vrste delovne uspešnosti)
Javni uslužbenci so lahko upravičeni do:
– redne delovne uspešnosti,
– delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega
dela in
– delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu.
a) Redna delovna uspešnost
22. člen
(Obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti)
(1) Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za
osnovne plače. Skupen obseg sredstev za redno delovno
uspešnost za plačilo ravnateljev, direktorjev in tajnikov se oblikuje in izkazuje ločeno.
(2) Skupen obseg sredstev za vsako leto se za javne
uslužbence določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.
22.a člen
(Del plače za redno delovno uspešnost
javnih uslužbencev)
(1) Del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri
opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne
delovne rezultate. Ta del plače lahko letno znaša največ dve
osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot
osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca
v mesecu decembru preteklega leta. Del plače za delovno
uspešnost se izplača najmanj dvakrat letno, razen če ni s
kolektivno pogodbo ali z aktom, izdanim na podlagi zakona,
urejeno drugače.
(2) Del plače za redno delovno uspešnost se javnemu
uslužbencu določi na podlagi meril in kriterijev, dogovorjenih s
kolektivno pogodbo za javni sektor.
(3) Višino dela plače za redno delovno uspešnost rav
nateljev, direktorjev in tajnikov določi organ, pristojen za
njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni
minister.
22.b člen
(črtan)
22.c člen
(črtan)
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22.č člen
(črtan)
b) Delovna uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela
22.d člen
(Sredstva za plačilo delovne uspešnosti
iz naslova povečanega obsega dela)
(1) Uporabniki proračuna lahko v primerih, ko to določa
ta zakon, izplačujejo sredstva za delovno uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela nad omejitvijo iz 22. člena tega zakona, če imajo za ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih
uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila
predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna,
in sredstev za posebne projekte.
(2) Posebni projekti, za izvajanje katerih je dovoljeno izplačevati del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, se za javne uslužbence določijo z aktom vlade,
za javne uslužbence drugega državnega organa pa z aktom
tega državnega organa, če so za to zagotovljena namenska
sredstva v proračunu.
22.e člen
(Plačilo delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela javnih uslužbencev)
(1) Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za
opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna. Pisno odločitev
o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela sprejme predstojnik oziroma
direktor uporabnika proračuna za posamezni mesec na podlagi
pisnega dogovora med javnim uslužbencem in predstojnikom
oziroma direktorjem ali javnim uslužbencem, pooblaščenim za
organizacijo dela, ki ga lahko skleneta za daljše obdobje.
(2) Javnim uslužbencem v javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodih in visokošolskih zavodih se lahko, v okviru povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka, določi obseg dodatne
tedenske učne obveznosti oziroma obseg dodatne tedenske
pedagoške obveznosti le v obsegu in pod pogoji, določenimi z
zakoni, ki urejajo organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja oziroma visokošolskega izobraževanja.
(3) Vlada z uredbo določi pogoje, merila in obseg dela
plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
za javne uslužbence iz prvega odstavka tega člena, vključno s
Slovensko vojsko, razen za javne uslužbence v drugih državnih
organih, kot jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), za katere se pogoje
in obseg dela plače za plačilo delovne uspešnosti določi z zakonom oziroma s splošnim aktom, izdanim na podlagi zakona.
(4) Del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz drugega odstavka tega člena se obračuna
enako kot redna učna oziroma pedagoška obveznost.
(Opomba: člen preneha veljati v delih, ki se nanašajo na
Agencijo za trg vrednostnih papirjev – glej ZTFI-A, in Agencijo za zavarovalni nadzor – glej ZZavar-E)
22.f člen
(črtan)
22.g člen
(črtan)
22.h člen
(črtan)
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c) Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu
22.i člen
(Obseg sredstev iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu)
(1) Uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje
javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na
trgu, del tako pridobljenih sredstev uporabijo za plačilo delovne
uspešnosti iz tega naslova in s tem povečajo obseg sredstev
nad omejitvijo iz 22. člena zakona.
(2) Vlada z uredbo določi prihodke od prodaje blaga in
storitev na trgu in zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za
plačilo povečane delovne uspešnosti iz prejšnjega odstavka. Z
uredbo se lahko določi, da se za plačilo delovne uspešnosti iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu namenijo tudi nekateri
nejavni prihodki za javno službo.
22.j člen
(Pogoji za izplačilo sredstev iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu)
(1) Uporabnik proračuna lahko uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za plačilo delovne uspešnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in
kakovosti na podlagi sprejetih programov dela, katerih sestavni
del je obseg posamezne javne službe, ki ga je potrdil financer in
finančni načrt za izvajanje posamezne javne službe, oziroma v
skladu s pogodbo o opravljanju storitev javne službe,
2. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane
prihodke in odhodke za izvajanje javne službe, razen v izjemnih
primerih, določenih z uredbo vlade,
3. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu,
4. ima sprejet celoten program dela in celoten finančni
načrt za tekoče leto,
5. ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji blaga in storitev na trgu.
(2) Uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev iz
prvega odstavka tega člena na podlagi obrazca, ki ga za izkaz
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti določi pravilnik, ki ureja sestavljanje letnih poročil za proračun, uporabnike proračuna in druge osebe javnega prava.
22.k člen
(Odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)
(1) Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
določi direktor po predhodnem dogovoru z reprezentativnimi
sindikati.
(2) Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
direktorja, ravnatelja in tajnika, določi organ pristojen za njihovo
imenovanje.
(3) Dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.
VII. DODATKI
23. člen
(Vrste dodatkov)
(1) Javnim uslužbencem pripadajo:
– položajni dodatek,
– dodatek za delovno dobo,
– dodatek za mentorstvo,
– dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to
ni pogoj za zasedbo delovnega mesta,
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– dodatek za dvojezičnost,
– dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva,
– dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, ki niso
upoštevane v vrednotenju delovnega mesta, naziva in
– dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.
(2) Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka
za delovno dobo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek sodnikom, državnim
tožilcem in državnim pravobranilcem pripadajo tudi dodatki
za dvojezičnost, položajni dodatek, dodatek za delo v manj
ugodnem delovnem času ter za pripravljenost.
(4) V primeru, da dodatek ni določen v nominalnem znesku, je osnova za obračun dodatka osnovna plača javnega
uslužbenca ali funkcionarja.
(5) Dodatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se
izplačujejo v višini določeni z zakonom, uredbo vlade ali kolektivno pogodbo za javni sektor.
24. člen
(Položajni dodatek)
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telje in ostale strokovne delavce v vrtcih ter novinarje Javnega
zavoda RTV Slovenija,
– od 3% do 6% osnovne plače za ostale javne uslužbence,
– do 6% osnovne plače za sodnike, državne tožilce ter
državne pravobranilce.
(3) Višino dodatka iz prve in druge alineje prejšnjega
odstavka določi predstojnik, iz tretje alineje prejšnjega odstavka pa sodni svet za sodnike, personalna komisija za državne tožilce ter generalni državni pravobranilec za državne
pravobranilce, in sicer na osnovi zahtevane stopnje znanja
jezika narodne skupnosti ter dejanske uporabe tega jezika pri
opravljanju dela.
29. člen
(Dodatki za manj ugodne delovne pogoje)
(1) Dodatki za manj ugodne delovne pogoje pripadajo javnim uslužbencem le, če opravljajo delo v takih pogojih in manj
ugodni delovni pogoji niso upoštevani v osnovni plači.
(2) Dodatki za manj ugodne delovne pogoje se za javne
uslužbence določijo s kolektivno pogodbo za javni sektor.

(1) Položajni dodatek je del plače, ki pripada javnemu
uslužbencu ali funkcionarju iz tretjega odstavka prejšnjega
člena, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem
in izvajanjem dela, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v
osnovno plačo delovnega mesta, naziva ali funkcije.
(2) Višina položajnega dodatka znaša najmanj 5% osnovne plače in največ 20% osnovne plače.
(3) Višina položajnega dodatka za funkcionarje iz tretjega odstavka prejšnjega člena se določi z zakonom, za javne
uslužbence pa kriterije za določitev njihove višine določi vlada
z uredbo.

(1) Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve pripadajo javnim uslužbencem iz tretjega odstavka 23. člena tega
zakona le, če opravljajo delo v takih pogojih ter nevarnost in
posebne obremenitve niso upoštevane v osnovni plači.
(2) Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve se
določijo za javne uslužbence s kolektivno pogodbo za javni
sektor.

25. člen

31. člen

(Dodatek za delovno dobo)
(1) Dodatek za delovno dobo je del plače, s katerim se
vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi
javnega uslužbenca ali funkcionarja v obdobjih opravljanja dela
v delovnem razmerju in opravljanja samostojne dejavnosti oziroma poklicnega opravljanja funkcije doma ali v tujini.
(2) Višina dodatka za delovno dobo za vsako zaključeno
leto delovne dobe se določi s kolektivno pogodbo za javni
sektor.
(3) Funkcionarjem pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne
dobe. Dodatek za delovno dobo se funkcionarkam poveča za
0,10% za vsako zaključeno leto delovne dobe nad 25 let.
26. člen
(Dodatek za mentorstvo)
Višina dodatka za mentorstvo se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.
27. člen
(Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat)
Znesek dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat
se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.
28. člen
(Dodatek za dvojezičnost)
(1) Dodatek za dvojezičnost pripada javnim uslužbencem
in sodnikom, državnim tožilcem ter državnim pravobranilcem,
ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je italijanski ali madžarski jezik
tudi uradni jezik, če je znanje jezika narodne skupnosti pogoj
za opravljanje dela oziroma funkcije.
(2) Višina dodatka iz prejšnjega odstavka znaša:
– od 12% do 15% osnovne plače za učitelje in ostale
strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu ter vzgoji-

30. člen
(Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve)

(Skupni dodatki in njihova določitev)
Višina vseh dodatkov iz 29. in 30. člena tega zakona
ne sme presegati 20% osnovne plače. Dodatki iz navedenih
členov so določeni z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo
za javni sektor.
32. člen
(Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času)
(1) Javnim uslužbencem pripadajo za delo v delovnem
času, ki je zanje manj ugoden, dodatki za:
– izmensko delo,
– delo v deljenem delovnem času,
– delo v neenakomerno razporejenem delovnem času,
– delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik ter
– za delo preko polnega delovnega časa.
(2) Dodatki iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se med seboj izključujejo.
(3) Javnim uslužbencem pripada tudi dodatek za stalno
pripravljenost.
(4) Dodatki iz prvega in tretjega odstavka tega člena
pripadajo javnemu uslužbencu ali funkcionarju iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona le za čas, ko dela v času, ki je
manj ugoden.
(5) Višina dodatkov iz tega člena se za javne uslužbence
določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.
32.a člen
(Dodatki sodnikov, državnih tožilcev
in državnih pravobranilcev za delo v manj ugodnem
delovnem času in za pripravljenost)
(1) Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem pripadajo naslednji dodatki za delo v manj ugodnem
delovnem času:
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dan.

– za delo preko polnega delovnega časa,
– za čas dežurstva, ki presega polni delovni čas,
– za delo ponoči,
– za delo v nedeljo in
– za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost

(2) Dodatki iz prejšnjega odstavka in dodatek za pripravljenost se določijo v naslednjih višinah:
– za delo preko polnega delovnega časa in za čas dežurstva, ki presega polni delovni čas, v višini 30% urne postavke
osnovne plače,
– za delo ponoči v višini 30% urne postavke osnovne
plače,
– za delo v nedeljo v višini 75% urne postavke osnovne
plače,
– za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost
dan, v višini 90% urne postavke osnovne plače in
– za ure pripravljenosti v višini 20% urne postavke osnovne plače.
(3) Dodatka iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka
se med seboj izključujeta.
(4) Dodatki iz prvega odstavka tega člena pripadajo le za
čas dela v manj ugodnem delovnem času.
32.b člen
(Položajni dodatki za sodnike, državne tožilce
in državne pravobranilce)
(1) Sodniku, državnemu tožilcu in državnemu pravobranilcu, ki vodi organizacijsko enoto (v nadaljevanju oddelek),
pripada položajni dodatek v odstotku od njegove osnovne
plače, in sicer:
– 10%, če vodi oddelek z najmanj 40 zaposlenimi oziroma
20 na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci,
– 9%, če vodi oddelek z najmanj 30 zaposlenimi oziroma
15 na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci,
– 8%, če vodi oddelek z najmanj 20 zaposlenimi oziroma
desetimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci
oziroma državnimi pravobranilci,
– 5%, če vodi oddelek z najmanj desetimi zaposlenimi
oziroma petimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi
tožilci oziroma državnimi pravobranilci,
– 4%, če vodi oddelek na Vrhovnem sodišču, Upravnem
sodišču, Vrhovnem državnem tožilstvu, če vodi zunanji oddelek, ki se oblikuje v skladu z zakonom, ali oddelek z manj kot
petimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci
oziroma državnimi pravobranilci.
(2) Sodniku oziroma državnemu tožilcu, dodeljenemu na
pristojno ministrstvo, pripada dodatek za čas dodelitve v višini
10% njegove osnovne plače.
(3) Spremembe števila zaposlenih se upoštevajo dvakrat
letno, in sicer 1. januarja in 1. julija.
(4) Predsedniki in podpredsedniki sodišč, vodje državnih
tožilstev in njihovi namestniki, generalni državni pravobranilec
in njegovi namestniki niso upravičeni do položajnega dodatka
iz tega člena.
VIII. POSTOPEK SPREMINJANJA RAZPONOV
MED NAJVIŠJO IN NAJNIŽJO PLAČO
OZIROMA RAZMERIJ MED PLAČNIMI SKUPINAMI
IN PLAČNIMI PODSKUPINAMI
33. člen
(Spremembe plačne lestvice in razmerij med plačami)
Število plačnih razredov na plačni lestvici, razmerja med
plačnimi razredi ter najvišji in najnižji plačni razred za posamezno plačno podskupino (prilogi 1 in 2 tega zakona) se lahko
spreminjajo le po postopku, ki ga določa ta zakon.
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34. člen
(Svet za sistem plač v javnem sektorju)
(1) Za spremljanje izvajanja tega zakona ter za spremljanje politike plač v javnem sektorju se ustanovi Svet za sistem
plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: svet), ki ga
sestavljajo predstavniki državnih organov in združenj lokalnih
skupnosti ter sindikatov javnega sektorja.
(2) Predstavnike državnih organov in združenj lokalnih
skupnosti v svet imenujejo:
– Državni zbor Republike Slovenije,
– Ustavno sodišče Republike Slovenije,
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
– Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije,
– Varuh človekovih pravic,
– Vlada Republike Slovenije in
– reprezentativna združenja lokalnih skupnosti.
(3) Predstavnike sindikatov v svet imenujejo reprezentativni sindikati javnega sektorja.
(4) Akt o ustanovitvi sveta sprejme državni zbor, admi
nistrativne in druge pogoje za delo sveta pa zagotavlja
vlada.
(5) Svet sprejema odločitve s soglasjem obeh strani. Podrobnejša vprašanja glede dela in odločanja sveta se določijo
s poslovnikom sveta.
35. člen
(Pridobitev mnenja sveta)
(1) Predlagatelj predloga zakona, ki se nanaša na vprašanja iz 33. člena tega zakona, mora pred vložitvijo predloga v
obravnavo državnemu zboru pridobiti mnenje sveta.
(2) Svet poda mnenje iz prejšnjega odstavka najkasneje
v 30 dneh od prejema navedenega predloga zakona. Če svet
svojega mnenja v predpisanem roku ne poda, lahko predlagatelj vloži predlog zakona tudi brez tega mnenja.
(3) Če je bilo pri razpravi o predlogu zakona iz prvega
odstavka tega člena svetu predloženo mnenje ministrstva,
pristojnega za področje, na katerega se spremembe nanašajo, mnenje ministrstva, pristojnega za sistem plač v javnem
sektorju, mnenje ministrstva, pristojnega za finance, oziroma
mnenje reprezentativnega sindikata dejavnosti, se ta mnenja
priložijo mnenju sveta.
36. člen
(Pobuda za spremembe plačne lestvice ali razmerij)
(1) Pobudo za pripravo predloga zakona, ki bi uveljavil spremembe plačne lestvice in razmerij med plačami iz
33. člena tega zakona, lahko pripravi in svetu predloži katerikoli
od članov sveta.
(2) Pobuda mora vsebovati vse sestavine, ki jih mora
vsebovati predlog zakona skladno s poslovnikom državnega
zbora.
(3) Pobudo iz prvega odstavka tega člena je svet dolžan
obravnavati in najkasneje v 90 dneh od prejema pobude podati
svoje mnenje.
(4) Če so bila pri obravnavi pobude svetu podana mnenja
iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se ta mnenja priložijo
mnenju sveta.
37. člen
(Odločanje sveta o pobudi za spremembo plačne lestvice
ali razmerij med plačami)
(1) V primeru, da svet pobudo za spremembo podpre, jo
posreduje vladi, ki mora pobudo obravnavati in najkasneje v 30
dneh ustrezen predlog zakona posredovati državnemu zboru
ali pa pobudo zavrniti.
(2) V primeru, da svet pobude ne podpre ali da v predpisanem roku ne poda mnenja k tej pobudi, se postopek obravnave
pobude zaključi.
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IX. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI, PREGLEDNOSTI
IN PRIMERLJIVOSTI PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

(5) Vlada natančneje določi pristojnosti in naloge posameznih ministrstev in služb pri sklepanju kolektivne pogodbe.

38. člen

42. člen

(Javnost plač v javnem sektorju)
(1) Plače v javnem sektorju so javne, pri čemer so javnosti
dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost,
razen dodatka za delovno dobo.
(2) Uporabniki proračuna so podatke o plačah dolžni
posredovati ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem
sektorju.
(3) Uporabniki proračuna lokalne skupnosti so dolžni podatke o plačah posredovati tudi pristojnemu organu lokalne
skupnosti.
(4) Podatki se posredujejo skladno z metodologijo, ki jo
predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju.
(5) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za podatke o plačah javnih uslužbencev v obveščevalnih in varnostnih službah.
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so
javnosti po postopku, ki ga ureja Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03), dostopni individualni podatki o znesku celotne bruto plače vsakega javnega
uslužbenca in vsakega funkcionarja brez zmanjšanja za morebitne odbitke iz naslova izvršbe, kreditov ali drugih osebnih
obveznosti.
39. člen
(Primerljivost osnovnih plač v javnem sektorju)
(1) Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju,
je dolžno o podatkih iz prejšnjega člena voditi evidenco, enkrat
letno v skladu s predpisano metodologijo pripraviti analizo ter jo
v pisni, elektronski ali drugi primerni obliki posredovati javnosti.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na
uporabnike proračuna države, je vlada dolžna predložiti državnemu zboru skupaj z zaključnim računom državnega proračuna
Republike Slovenije.
40. člen
(Obračun plač)
(1) Vsi izplačevalci plač obračunavajo in izplačujejo plače
na podlagi enotne metodologije in obrazcev, ki jih z uredbo
predpiše vlada.
(2) Plače javnih uslužbencev se obračunavajo in izplačujejo na podlagi povprečne mesečne delovne obveznosti, ki
izhaja iz sprejetega letnega delovnega koledarja.
X. SKLEPANJE KOLEKTIVNIH POGODB
41. člen
(Pristojnost za sklepanje kolektivnih pogodb
na strani delodajalca)
(1) Na strani delodajalcev sklepa kolektivne pogodbe
vlada.
(2) V imenu vlade kot delodajalca vodi postopek za sklenitev kolektivnih pogodb ministrstvo, pristojno za sistem plač v
javnem sektorju, skupaj z ministrstvom, pristojnim za finance
in ministrstvom, pristojnim za dejavnost ter reprezentativnim
združenjem lokalnih skupnosti.
(3) Če ministrstva, pristojna za sistem plač v javnem
sektorju, za finance in za posamezno dejavnost, zastopajo v
zvezi s sklenitvijo kolektivne pogodbe različna stališča, odloči
o spornih vprašanjih vlada.
(4) V imenu vlade podpiše kolektivno pogodbo predsednik
vlade ali po pooblastilu vlade ministri: minister, pristojen za
sistem plač v javnem sektorju, minister, pristojen za finance in
minister, pristojen za posamezno področje.

(Sklenitev kolektivnih pogodb in roki
za njihovo uveljavitev)
(1) Kolektivna pogodba za javni sektor je sklenjena, ko jo
podpišejo Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja najmanj štirih različnih dejavnosti, katerih
skupno število članstva presega 40% zaposlenih v javnem
sektorju.
(2) Reprezentativni sindikat omogoči ugotavljanje števila
članov v sindikatu. Vlada in reprezentativni sindikati se dogovorijo o načinu ugotavljanja števila članov.
(3) Uveljavitev kolektivnih pogodb, ki pomenijo povečanje
finančnih obveznosti, razen za kolektivno pogodbo iz četrtega
odstavka 5. člena tega zakona, mora biti dogovorjena najkasneje 30 dni pred rokom, določenim za predložitev predloga
državnega proračuna državnemu zboru.
42.a člen
(Naknaden pristop h kolektivnim pogodbam)
(1) Reprezentativni sindikati lahko naknadno, ne glede na
soglasje strank, pristopijo h kolektivni pogodbi, ki ureja plače
v javnem sektorju, ki jo je sklenil eden ali več reprezentativnih
sindikatov in Vlada Republike Slovenije ali od nje pooblaščeno
ministrstvo oziroma drug z zakonom pooblaščen organ. Pristop
ima pravne učinke od dneva, ko so o njem obveščeni podpisniki
kolektivne pogodbe.
(2) Pisni pristop iz prejšnjega odstavka se objavi na enak
način, kot se objavi kolektivna pogodba, h kateri pristopajo
reprezentativni sindikati.
XI. NADZOR
43. člen
(Pristojnost za nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo,
pristojno za sistem plač v javnem sektorju, ministrstvo, pristojno
za posamezno področje ter ministrstvo, pristojno za finance v
okviru proračunskega nadzora.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
(1) Z globo najmanj 1.100 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba uporabnika proračuna, če:
– določi in izplača plačo na podlagi drugačnih plačnih
razredov in dodatkov, kot so določeni s tem zakonom,
– sklene pogodbo o zaposlitvi v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena tega zakona,
– ne izroči pisnega predloga aneksa k pogodbi o zaposlitvi v roku iz četrtega odstavka 3. člena tega zakona,
– ne izroči aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz prvega odstavka 3.a člena tega zakona,
– določi plačne razrede za osnovne plače v nasprotju z
določbami 9., 10. in 11. člena tega zakona,
– izvede napredovanje javnega uslužbenca v nasprotju z
določbami 16. člena tega zakona,
– določi obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti v
nasprotju z 21. členom tega zakona,
– določi del plače za delovno uspešnost v nasprotju z
22. členom tega zakona,
– ne posreduje podatkov o plačah v skladu s četrtim odstavkom 38. člena tega zakona,
– ne obračuna plač v skladu s prvim odstavkom 40. člena
tega zakona,
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– ne izroči pisnega predloga aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz drugega odstavka 48. člena tega zakona,
– izvede prevedbo v nasprotju z določbami 49.a do
49.c člena tega zakona,
– izplača plačo v nasprotju z določbami šestega in sedmega odstavka 52. člena tega zakona.
(2) Z globo najmanj 2.200 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba financerja, če ne izvaja vplačil v skladu z
določbami 50.b člena tega zakona.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS
(Uradni list RS, št. 56/02) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe, spremenjene in dopolnjene z Zakonom o
spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-B (Uradni list RS, št. 126/03), Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju – ZSPJS-C (Uradni list RS, št. 70/04),
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-D (Uradni list RS, št. 53/05),
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-E (Uradni list RS, št. 14/06),
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-F (Uradni list RS, št. 68/06),
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-G (Uradni list RS, št. 57/07),
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-I (Uradni list RS, št. 58/08),
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-J (Uradni list RS, št. 80/08)
in Zakonom o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju – ZSPJS-K (Uradni list RS, št. 48/09):
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Metodologija iz 40. člena tega zakona mora biti sprejeta
najkasneje v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
46. člen
(1) Pogajanja za uskladitev kolektivnih pogodb s tem
zakonom oziroma sklenitev novih kolektivnih pogodb za javni
sektor, posebne kolektivne pogodbe in kolektivnih pogodb dejavnosti oziroma poklicev, se pričnejo najkasneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Ne glede na določbe drugega, tretjega, četrtega in
petega odstavka 13. člena tega zakona se lahko s kolektivnimi
pogodbami poklicev uvrščajo v plačne razrede delovna mesta
in nazivi za področje visokega šolstva, znanosti in tistih poklicev, za katere je bila ob sprejemu tega zakona že sklenjena
poklicna kolektivna pogodba.
(3) Kolektivna pogodba za javni sektor iz 8. člena in četrtega odstavka 12. člena ter posebna kolektivna pogodba iz
tretjega odstavka 12. člena tega zakona velja, ko so izpolnjeni
pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja kolektivne pogodbe.
(4) Svet lahko v skladu z zakonom, ki ureja kolektivne
pogodbe, predlaga splošno veljavnost kolektivne pogodbe iz
prejšnjega odstavka tega člena.
(5) Če kolektivna pogodba iz tretjega odstavka 12. člena
tega zakona ni sklenjena do 30. 11. 2002, sprejme skupno
metodologijo vlada po predhodnem mnenju sveta.
(6) Če kolektivna pogodba iz četrtega odstavka 12. člena
tega zakona ni sklenjena do 30. 3. 2003, se uporabijo postopki
za reševanje sporov, določeni v veljavni kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti. Če tudi do 30. 6. 2003 niso določena orientacijska delovna mesta in nazivi, jih določi vlada po
predhodnem mnenju sveta.
47. člen
(1) Pregled uporabnikov proračuna iz 2. točke 2. člena
tega zakona sprejme vlada na predlog ministra, pristojnega za
finance, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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(2) Uredbo iz 3. člena tega zakona sprejme vlada v enem
letu po uveljavitvi tega zakona.
(3) Katalog delovnih mest in nazivov iz petega odstavka
7. člena tega zakona objavi vlada najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi zakona. Po uveljavitvi kolektivne pogodbe za javni
sektor vlada izda dopolnjen katalog delovnih mest in nazivov.
(4) Odlok iz drugega odstavka 10. člena tega zakona
sprejme državni zbor najkasneje eno leto po uveljavitvi tega
zakona na predlog vlade in na podlagi mnenja sveta.
(5) Uredbo iz drugega odstavka 11. člena tega zakona
sprejme vlada v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(6) Predpisi iz tretjega, četrtega in petega odstavka
11. člena tega zakona morajo biti sprejeti v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
(7) Uredba vlade iz drugega odstavka, splošni akti iz
tretjega odstavka ter kolektivne pogodbe iz četrtega in petega
odstavka 13. člena tega zakona morajo biti sprejeti oziroma
sklenjene najkasneje do 30. 11. 2003.
(8) Uredba vlade iz drugega odstavka ter splošni akti iz
tretjega in četrtega odstavka 17. člena tega zakona morajo biti
sprejeti najkasneje do 30. 6. 2003.
(9) Uredba vlade in merila iz petega odstavka 21. člena
tega zakona ter uredba vlade iz tretjega odstavka 24. člena
tega zakona morajo biti sprejeti najkasneje do 30. 6. 2003.
(10) Metodologijo iz četrtega odstavka 38. člena tega
zakona predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem
sektorju, najkasneje do 30. 9. 2003.
48. člen
(1) Po uveljavitvi predpisov in kolektivnih pogodb, usklajenih s tem zakonom, se javni uslužbenci in funkcionarji uvrstijo v plačne razrede v skladu s temi predpisi in kolektivnimi
pogodbami.
(2) Delodajalec izda javnemu uslužbencu oziroma funkcionarju pisno obvestilo in mu hkrati izroči pisni predlog ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi, odločbo oziroma sklep,
v katerem so podatki oziroma določbe o plačnem razredu na
osnovi prevedbe, plačnem razredu na osnovi odprave nesorazmerij, plačnem razredu, ki ga je javni uslužbenec oziroma
funkcionar dosegel z napredovanjem in dodatkih ter datumu, ko
se bo plača pričela izplačevati v skladu s prvim odstavkom tega
člena. Obvestilo in predlog aneksa, odločbe oziroma sklepa je
delodajalec dolžan izročiti javnemu uslužbencu oziroma funkcionarju najmanj trideset dni pred datumom prvega izplačila
plač po tem zakonu.
(3) Po tem zakonu lahko javni uslužbenci napredujejo
samo za razliko med številom plačnih razredov, v katere se je
mogoče uvrstiti z napredovanjem po tem zakonu in številom že
doseženih plačnih razredov s prevedbo.
48.a člen
Z aktom iz drugega odstavka 48. člena tega zakona se
določi:
– nominalni znesek osnovne plače delovnega mesta,
– prevedeni plačni razred delovnega mesta,
– nominalni znesek osnovne plače javnega uslužbenca,
– prevedeni plačni razred javnega uslužbenca,
– prevedeno osnovno plačo javnega uslužbenca,
– skupaj dodatke, upoštevane v primerljivem znesku
plače,
– primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po
ZSPJS (Z111),
– šifro in ime delovnega mesta in naziva, na katerega je
javni uslužbenec razporejen oziroma imenovan,
– tarifni razred delovnega mesta,
– plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec,
– osnovno plačo javnega uslužbenca,
– sredstva za odpravo nesorazmerja v osnovni plači,
– dinamiko odprave nesorazmerja v osnovni plači,
– odbitek za odpravo nesorazmerja za prvo obdobje,
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– skupaj dodatke, upoštevane v primerljivem znesku
plače,
– primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS (Z104),
– razliko med primerljivima plačama (A040=Z111-Z104),
– dodatke,
– upravičenost do napredovanja in
– del plače iz vseh naslovov delovne uspešnosti.
49. člen
(1) Če bi javni uslužbenec, ustavni sodnik, sodnik, državni tožilec ali državni pravobranilec po določitvi plače v skladu
z 49.f členom tega zakona prejel plačo v nižjem znesku, kot
je znesek plače, določene po predpisih, ki se uporabljajo do
začetka obračuna plač po tem zakonu, se mu do izenačitve
obeh zneskov izplačuje razlika do zneska plače, določenega
po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna plač po
tem zakonu.
(2) Če bi funkcionar iz plačne podskupine A1, A2, A4
(razen ustavni sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec)
in A5 po določitvi plače v skladu z 49.f členom tega zakona,
prejel plačo v znesku, ki je za več kot pet odstotkov nižji od
zneska plače, določene po predpisih, ki se uporabljajo do
začetka obračuna plač po tem zakonu, se mu do izenačitve
obeh zneskov izplačuje razlika do zneska plače, določenega
po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna plač funkcionarjev po tem zakonu, zmanjšanega za 5%.
(3) Pri primerjavi obeh zneskov iz prvega in drugega
odstavka se upoštevajo določbe 49.f člena tega zakona.
(4) Ne glede na višino dodatka za delovno dobo, določenega v 238. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 42/02), pripada vsem javnim uslužbencem dodatek
za delovno dobo v višini, določeni s Kolektivno pogodbo za
javni sektor.
1. PREVEDBA OSNOVNE PLAČE JAVNEGA
USLUŽBENCA IN FUNKCIONARJA TER NJENA
UVRSTITEV
V PLAČNI RAZRED
49.a člen
(1) Za določitev plačnega razreda javnega uslužbenca
in funkcionarja na podlagi tega zakona se opravi prevedba
nominalnih zneskov osnovnih plač, določenih za delovna
mesta oziroma nazive ter funkcije in nominalnih zneskov
osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do izplačila
plače po tem zakonu.
(2) Nominalni znesek osnovne plače delovnega mesta
oziroma naziva, ki je podlaga za prevedbo, se določi tako,
da se seštevek količnika delovnega mesta in dodatkov iz
49.b člena tega zakona, pomnoži z vrednostjo osnove za
obračun plač iz četrtega odstavka tega člena.
(3) Nominalni znesek osnovne plače javnega uslužbenca in funkcionarja, ki je podlaga za prevedbo, se določi tako,
da se seštevek količnika, ki ga je javni uslužbenec oziroma
funkcionar dosegel z napredovanjem na delovnem mestu ali
v nazivu in dodatkov iz 49.b člena tega zakona, pomnoži z
vrednostjo osnove za obračun plač iz četrtega odstavka tega
člena.
(4) Osnova za obračun plač iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je za javne uslužbence in funkcionarje, za
katere se uporablja izhodiščna plača po Kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti, znesek izhodiščne plače za I. tarifni razred, veljavne na dan, ko se opravi prevedba. Osnova za
obračun plač za javne uslužbence in funkcionarje, za katere
se ne uporablja izhodiščna plača po Kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti, je znesek, določen po predpisih
in kolektivnih pogodbah, ki se je na dan prevedbe uporabljal
za določitev njihovih plač.
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(5) Na način iz tega člena se prevedejo tudi nominalni
zneski osnovnih plač javnih uslužbencev, ki imajo v skladu z
zakonom, aktom pristojnega organa ali pogodbo o zaposlitvi,
pravico do vrnitve na delovno mesto. Pri tem se jim upošteva
zadnji količnik, ki so ga dosegli z napredovanjem in dodatki,
ki bi jih prejemali na delovnem mestu, na katerega se imajo
pravico vrniti.
(6) Nominalni znesek osnovne plače funkcije, ki je podlaga za prevedbo, se določi na naslednji način:
a) nominalni znesek osnovne plače funkcij izvršilne
oblasti (plačna podskupina A1), razen državnih sekretarjev
in članov državne revizijske komisije, se določi tako, da se
koeficient za določitev plače poveča za funkcijski dodatek,
tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za
določitev plač funkcionarjev. Nominalni znesek osnovne plače državnih sekretarjev in članov državne revizijske komisije
se določi tako, da se količnik za določitev plače pomnoži z
veljavno osnovo za obračun plač javnih uslužbencev, in temu
prišteje znesek sredstev za delovno uspešnost;
b) nominalni znesek osnovne plače funkcij zakonodajne
oblasti (plačna podskupina A2) se določi tako, da se koeficient
za določitev plače poveča za funkcijski dodatek, tako povečan
koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač
funkcionarjev;
c) nominalni znesek osnovne plače funkcij sodne oblasti
(plačna podskupina A3) se določi tako, da se koeficient za
določitev plače poveča za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije, tako povečan koeficient pa se
pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev.
Pri predsednikih in podpredsednikih sodišč se koeficient,
povečan za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške
funkcije, poveča še za dodatek za vodstveno funkcijo;
d) nominalni znesek osnovne plače funkcij drugih državnih organov (plačna podskupina A4) se določi tako, da se
koeficient za določitev plače poveča za funkcijski dodatek,
tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za
določitev plač funkcionarjev. Pri vodjih in namestnikih vodij
državnih tožilstev, generalnemu državnemu pravobranilcu in
namestniku generalnega državnega pravobranilca se koeficient, povečan za dodatek zaradi nezdružljivosti funkcije, poveča še za dodatek za vodstveno funkcijo, pri pravobranilcih
na sedežu pa dodatek za vodenje na sedežu.
(7) Prevedba se opravi trideset dni po sprejetju vseh
podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb, potrebnih za obračun plač po tem zakonu. Informativno prevedbo opravijo
delodajalci v roku treh mesecev po začetku uporabe tega
zakona in jo sporočijo ministrstvu, pristojnemu za sistem plač
v javnem sektorju.
49.b člen
(1) Za določitev osnovnih plač, ki so podlaga za prevedbo
v skladu s tem zakonom, se upoštevajo dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, in sicer:
Plačna skupina A
a) funkcijski dodatek v višini, določeni za določitev plače
po predpisih in drugih pravnih aktih, ki se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona,
b) delovna uspešnost, določena v predpisih in drugih
pravnih aktih za državne sekretarje in člane državne revizijske
komisije, ki niso upravičeni do funkcijskega dodatka.
Plačne skupine C do J
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 53/92, 34/93, 15/94,
27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 37/97, 3/98, 39/99, 40/99, 99/01
in 73/03):
– 2. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/93 in Uradni list RS,
št. 64/95), objavljen 10. 11. 1995, ki velja od 11. 11. 1995
(dodatek na tarifno skupino).
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Plačna skupina C – Uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti ter v drugih državnih
organih
Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v
upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 57/98, 33/00, 1/01,
63/01, 37/02, 60/02, 61/02 in 105/02):
– 6. člen (dodatek za delavce s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi),
– 8. člen (dodatek za vrednotenje omejitev in posebnih
obremenitev),
– 9. člen (dodatek za vrednotenje posebnih obremenitev
in prepovedi),
– 10. člen (dodatek za omejitve, ki izhajajo iz dela),
– 10.a člen (dodatek za omejitev pravice do stavke),
– 14. člen (dodatek za psihofizične obremenitve in delo
s strankami),
– 16. člen (dodatek za delo v upravi),
– 16.a člen (dodatek v skladu z dogovorom o načinu
usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001) in
– 20. člen (dodatek za posebno nevarnost in ogroženost).
Uredba o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih
tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek
o prekrških (Uradni list RS, št. 38/96, 39/99, 33/00, 36/00,
1/01, 63/01, 37/02, 60/02, 61/02, 105/02):
– 2. člen (dodatek za posebnost dela v pravosodju),
– 2.a člen (dodatek v skladu z dogovorom o načinu
usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001),
– 3. člen (dodatek za odločanje) in
– 8.a člen (dodatek za omejitev pravice do stavke).
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1, Uradni
list RS, št. 22/00 in 52/02):
– 259. člen (dodatek za pooblaščene uradne osebe).
Zakon o policiji (ZPol, Uradni list RS, št. 49/98, 66/98,
93/01, 48/03, 79/03):
– 130. člen (dodatek za policiste).
Zakon o carinski službi (ZCS-1, Uradni list RS,
št. 56/99):
– 53. člen (dodatek za nezdružljivost) in
– 62. člen (dodatek za posebne pogoje dela in pooblaščenost ter za vrednotenje posebnih odgovornosti).
Zakon o obrambi in zaščiti (ZOZ, Uradni list RS-stari,
št. 15/91 in 18/91):
– 135. člen (dodatek za vrednotenje posebnih pogojev
dela in odgovornosti).
Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV, Uradni list
RS, št. 68/07):
– četrti odstavek 58. člena (povečanje osnovne plače).
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN, Uradni list RS, št. 64/94 in 33/00):
– 106. člen (dodatek za vrednotenje dela v posebnih
delovnih razmerah).
Plačna skupina D – Delovna mesta na področju vzgoje, izobraževanja in športa
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96,
45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 in 56/02):
– 2. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 64/01), objavljen 3. 8. 2001, ki velja od 4. 8. 2001 (dodatek
zaposlenim v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in višjem
ter visokošolskem šolstvu),
– 3. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 64/01), objavljen 3. 8. 2001, ki velja od 4. 8. 2001 (dodatek
za posamezna delovna mesta v visokošolskem zavodu),
– 4. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
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št. 64/01), objavljen 3. 8. 2001, ki velja od 4. 8. 2001 (dodatek
za strokovne delavce in sodelavce),
– 1. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 56/02), objavljen 28. 6. 2002, ki velja od 28. 6. 2002 (povišanje dodatkov do leta 2006),
– 80. člen (dodatek za eksterno preverjanje in poučevanje maturitetnih predmetov),
– 80. člen (dodatek za poučevanje v romskih oddelkih ali
v skupinah romskih učencev),
– 80.a člen (dodatek za delo na dveh ali več vzgojnoizobraževalnih zavodih),
– 80.b člen (dodatek za pomočnike ravnateljev),
– 80.č člen (dodatek za usposobljenost za mentorstvo
pripravnikov),
– 80.d člen (dodatek za delo z otroki, mladostniki oziroma študenti),
– 80.e člen (dodatek za obveznost izvolitve v naziv),
– 80.f člen (psihofizične obremenitve in odgovornosti),
– 80.g člen (povečanje dodatka iz 80.e člena),
– 81.a člen (dodatek za vodenje kuhinje),
– 81.b člen (dodatek za delo s finančnimi in materialnimi
sredstvi),
– 81.c člen (dodatek za laborante),
– 81.d člen (dodatek zaposlenim v tajništvu univerze),
– 82.b člen (dodatek za delo v potujočem vrtcu ali v
vrtcu v težje dostopnem kraju, ki nima povezave z drugimi
kraji z javnim prevoznim sredstvom ali ima takšno povezavo
le enkrat dnevno).
Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih
zavodih (Uradni list RS, št. 16/92, 13/93, 17/93, 42/93, 18/94
in 36/96):
– 7. člen (dodatek za pomočnike ravnateljev).
Plačna skupine E – Delovna mesta na področju zdravstva
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96,
56/98, 76/98, 102/00 in 62/01):
– 2. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS,
št. 62/01), objavljen 27. 7. 2001, ki velja od 27. 7. 2001 (korekcijski dodatek),
– 76. člen (dodatek za vplive delovnega okolja in obremenitev pri delu),
– 77. člen (dodatek za delo s citostatiki),
– 78. člen (dodatek za delo s psihično motenimi osebami),
– 79. člen (dodatek za ionizirajoče sevanje),
– 89.b člen (dodatek za zahtevnost in izpostavljenost
dela) in
– 89.c člen (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti).
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
(Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99, 63/99 in 73/00):
– 104.a in 104.b člen (dodatek za zdravstveno nego)
iz priloge Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 73/98), objavljen 30. 10. 1998,
velja od 7. 11. 1998), Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene
v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 63/99), objavljen 6. 8.
1999, velja od 7. 8. 1999 in Aneks h kolektivni pogodbi za
zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 73/00), objavljen 19. 8. 2000, velja od 27. 8. 2000,
– 87. člen (vplivi delovnega okolja in obremenitev pri
delu),
– 88. člen (dodatek za delo s citostatiki),
– 89. člen (dodatek za delo s psihično motenimi osebami),
– 90. člen (dodatek za ionizirajoče sevanje) in
– 103. člen (posebne obremenitve in odgovornosti).
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Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 23/96,
15/94, 22/96, 23/96, 39/98, 46/98 in 79/00):
– 1., 2. in 3. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji Uradni list RS,
št. 15/94, objavljen 18. 3. 1994, velja od 26. 3. 1994 in Uradni
list RS, št. 22/96, objavljen 19. 4. 1996, velja od 27. 4. 1996
in Uradni list RS, št. 39/98, objavljen 22. 5. 1998, velja od
30. 5. 1998 in Uradni list RS, št. 97/00, objavljen 20. 10. 2000,
velja od 28. 10. 2000 in se uporablja od 1. 1. 2000 (zdravniški
dodatek) in
– 70. člen (dodatek za občasne težje delovne pogoje).
Plačna skupina F – Delovna mesta na področju socialnega varstva
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98,
76/98, 102/00 in 62/01):
– 2. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 62/01), objavljen 27. 7. 2001, ki velja od 27. 7. 2001 (korekcijski dodatek),
– 76. člen (dodatek za vplive delovnega okolja in obremenitev pri delu),
– 78. člen (dodatek za delo s psihično motenimi osebami),
– 88.a člen (dodatek za vodenje v delu, ki se nanaša na
računovodje),
– 89.b člen (dodatek za zahtevnost in izpostavljenost dela)
in
– 89.c člen (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti).
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni
list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99, 63/99 in 73/00):
– 104.a in 104.b člen (dodatek za zdravstveno nego) iz priloge Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
(Uradni list RS, št. 73/98), objavljen 30. 10. 1998, velja od 7. 11.
1998), Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni
negi (Uradni list RS, št. 63/99), objavljen 6. 8. 1999, velja od 7. 8.
1999 in Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni
negi (Uradni list RS, št. 73/00), objavljen 19. 8. 2000, velja od
27. 8. 2000,
– 87. člen (vplivi delovnega okolja in obremenitev pri delu),
– 89. člen (dodatek za delo s psihično motenimi osebami)
in
– 103. člen (posebne obremenitve in odgovornosti).
Plačna skupina G – Delovna mesta na področju kulture
in informiranja
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99 102/00, 52/01 in
64/01):
– 65.a člen (dodatek za posebno naravo dela oziroma posebne obremenitve in odgovornosti za nosilne poklice oziroma za
pridobljeni strokovni naziv),
– 66. člen (dodatek za vodenje organizacijskih ali delovnih
enot),
– 76.a člen (dodatek za stalno delo v neenakomerno razporejenem delovnem času),
– 78.c člen (dodatek za obremenitve pri delu z gradivom)
in
– 78.d člen (dodatek v zvezi dogovorom zaradi rasti cen
življenjskih potrebščin).
Kolektivna pogodba Javnega zavoda RTV Slovenija (veljavnost od 1. 8. 1992):
– 111. člen (dodatek na osnovno plačo za dodatna znanja)
– 112. člen (osnovna plača po posebni pogodbi o zaposlitvi)
– 116. člen, četrti odstavek (dodatek za stalnost); za vse
zaposlene v skladu s KP RTV Slovenija se upošteva enoten
dodatek v višini 0,60% za vsako dopolnjeno leto delovne dobe.
Dodatek, do katerega je upravičen javni uslužbenec, se prišteje k
osnovnemu količniku in je sestavni del prevedene plače.

Uradni list Republike Slovenije
V skladu z 49.č členom tega zakona se javnim uslužbencem
v JZ RTV Slovenija ob prevedbi po tem zakonu lahko upošteva
število napredovanj, ki bi jih javni uslužbenec dosegel, če bi glede
na število let, ko je delal na enakih delovnih mestih ali delovnih
mestih podobne zahtevnosti, napredoval vsaka tri leta za en plačni
razred, vendar pa največ za pet plačnih razredov, pri čemer merila
o napredovanju partnerji določijo z dogovorom.
Javni uslužbenec, ki se mu ob prevedbi upošteva 112. člen
Kolektivne pogodbe Javnega zavoda RTV Slovenije (veljavnost
1. 8. 1992), je lahko upravičen tudi do preostanka plačnih razredov
za napredovanje iz prejšnjega stavka.
V prevedbo se vštevajo aneksi k pogodbam o zaposlitvi po
Pravilniku o napredovanju in nagrajevanju delavcev JZ RTV SLO,
za katere se ugotovi, da imajo pravno podlago.
Če je javnemu uslužbencu ob prevedbi upoštevan aneks
po pravilniku iz prejšnjega stavka, je lahko upravičen tudi do preostanka napredovanja do petih plačnih razredov.
Plačna skupina H – Delovna mesta in nazivi na področju
znanosti
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list
RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98, 106/99,
107/00, 64/01, 84/01 in 85/01):
– 3. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92 in naslednji) (dodatek na delovno
mesto),
– 54.a člen (dodatek zaposlenim za delo v raziskovalni
dejavnosti),
– 54.b člen (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti),
– 54.c člen (dodatek za izvolitev v naziv) in
– 54.d člen (povečanje dodatka).
Plačna skupina I – Delovna mesta v javnih agencijah,
javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih
zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna
Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih
zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih
organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/00, 1/01, 63/01, 37/02,
60/02, 61/02 in 105/02):
– 8. člen (dodatek za vrednotenje omejitev in posebnih
obremenitev),
– 9. člen (dodatek za vrednotenje posebnih obremenitev in
prepovedi),
– 10.a člen (dodatek za omejitev pravic do stavke),
– 14. člen (dodatek za psihofizične obremenitve in delo s
strankami),
– 15. člen (dodatek za posebne obremenitve za strokovno
tehnične delavce),
– 16. člen (dodatek za delo v upravi) in
– 16.a člen (dodatek v skladu z dogovorom o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju za leto 2001).
Kolektivna pogodba delavcev zdravstvenega zavarovanja
Slovenije (23. 12. 1992, spremembe: 1. 5. 1994, 1. 7. 1995, 1. 7.
1996, 1. 1. 1998, 2. 7. 1998, 27. 11. 2000, 25. 9. 2001 in 18. 12.
2002 in 18. 12. 2002):
– 210. člen (dodatek za vpliv okolja),
– 213. člen, tretji odstavek (dodatek za delo v Zavodu),
– 214. člen (funkcijski dodatek, razen dodatka za odgovornost za koordinacijo dela v skupini (zadnja alineja točke a) in
dodatka iz točke f),
– 215. člen (dodatki, ki izhajajo iz posebnih pooblastil in
psihičnih obremenitev),
– 216. člen (zdravniški dodatek),
– 217. člen (dodatek za zahtevnost socialnih stikov),
– 218. člen (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti) in
– 218.a člen (korekcijski dodatek),
– 219. člen (dodatek za državni pravniški izpit ali posebno
licenco),
– 220. člen (dodatek zaradi prepovedi in omejitev).

Uradni list Republike Slovenije
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98,
76/98, 102/00 in 62/01):
– 2. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 62/01),
objavljen 27. 7. 2001, ki velja od 27. 7. 2001 (korekcijski dodatek),
– 76. člen (dodatek za vplive delovnega okolja in obremenitev pri delu),
– 89.b člen (dodatek za zahtevnost in izpostavljenost
dela) in
– 89.c člen (dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti).
Kolektivna pogodba Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (prečiščeno besedilo 22. 11. 2000 in
sprememba 23. 5. 2001):
– 12. člen (dodatek za delo v Zavodu),
– 14.a člen (dodatek za posebnost dela na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja),
– 17. člen (dodatek za posebno odgovornost) in
– 19.b člen (dodatek zaradi prepovedi in posebnih naporov in psihofizičnih obremenitev), le za tiste javne uslužbence, ki niso urejeni v Uredbi o plačah direktorjev v javnem
sektorju),
– 26.a člen (dodatek za varovanje plače delavkam, starejšim od 50 let in delavcem, starejšim od 55 let).
Kolektivna pogodba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Slovenije podpisana dne 17. 5. 1995, s spremembami
in dopolnitvami z dne 23. 10. 2003 ter aneksi k tej pogodbi: št. 1
z dne 20. 7. 1999, št. 2 z dne 8. 11. 2000, št. 3 z dne 16. 1.
2001, št. 4 z dne 24. 10. 2002:
– 126. člen (dodatek za fizične obremenitve, posebne
obremenitve pri delu s strankami)
– 127. člen (dodatek za omejitve, ki izhajajo iz dela).
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN) – Uradni list RS, št. 64/94 in 33/00)
– 106. člen (dodatek za vrednotenje dela v posebnih
delovnih razmerah).
Kolektivna pogodba za poklicne gasilce in druge delavce,
zaposlene v Javnem zavodu za zaščitno in požarno reševanje
Maribor – register kolektivnih pogodb: Sklep Upravne enote
Maribor št. 14100-0003/98-0800-10, z dne 23. 9. 1998.
Plačna skupina J – Spremljajoča delovna mesta
Pri posameznem delovnem mestu se uporabljajo dodatki
iz uredb in kolektivnih pogodb, glede na to, v katero plačno
skupino spada posamezno delovno mesto.
(2) Uporabniki proračuna, ki so izplačevali dodatke na
podlagi svojih splošnih aktov, pri prevedbi upoštevajo vse dodatke, ki ne bodo kot dodatki določeni v Kolektivni pogodbi za
javni sektor. Uporabnik proračuna je dolžan spisek dodatkov,
ki bodo upoštevani ob prevedbi, poslati v vednost ministrstvu,
pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju.
(3) Dodatki, ki so upoštevani pri prevedbi, ne morejo biti
določeni v Kolektivni pogodbi za javni sektor.
49.c člen
(1) Nominalni znesek vrednosti delovnega mesta oziroma naziva, izračunan v skladu z 49.a in 49.b členom tega
zakona se prevede v plačni razred po tem zakonu z uvrstitvijo
v po vrednosti najbližji plačni razred iz priloge 1 tega zakona.
Prevedba orientacijskih delovnih mest in nazivov je priloga Kolektivne pogodbe za javni sektor, prevedba vseh delovnih mest
in nazivov pa je priloga uredb oziroma aneksov h kolektivnim
pogodbam dejavnosti in poklicev. Če prevedba delovnih mest
in nazivov ni določena v navedenih aktih, se določi z aktom
organa uporabnika proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic
in obveznosti iz delovnih razmerij.
(2) Nominalni znesek osnovne plače javnega uslužbenca, izračunan v skladu z 49.a in 49.b členom tega zakona, se
prevede v osnovno plačo po tem zakonu z uvrstitvijo v po vre-
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dnosti najbližji plačni razred iz priloge 1, vendar ne nižje, kot v
plačni razred, ki je za toliko razredov višji od plačnega razreda
delovnega mesta javnega uslužbenca, kot jih je dosegel z napredovanjem do dneva prevedbe.
(3) Nominalni znesek osnovne plače funkcije, izračunan v
skladu z 49.a in 49.b členom tega zakona se prevede v plačni
razred po tem zakonu z uvrstitvijo v po vrednosti najbližji plačni
razred iz priloge 1 tega zakona. Prevedba se določi z aktom
organa uporabnika proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic
in obveznosti iz delovnih razmerij.
(4) Nominalni znesek osnovne plače funkcionarja, izračunan v skladu z 49.a in 49.b členom tega zakona, se prevede v
plačni razred po tem zakonu z uvrstitvijo v po vrednosti najbližji
plačni razred iz priloge 1 tega zakona, vendar ne nižje kot v
plačni razred, ki je za toliko razredov višji od plačnega razreda
funkcije, kot jih je funkcionar dosegel do dneva prevedbe. Prevedba se določi z aktom organa uporabnika proračuna, ki je
pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.
2. ODPRAVA NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH
FUNKCIONARJEV IN JAVNIH USLUŽBENCEV
49.č člen
(1) Javni uslužbenec, ki je bil s prevedbo uvrščen v višji
plačni razred od prevedenega plačnega razreda njegovega delovnega mesta oziroma naziva, se zaradi odprave nesorazmerja uvrsti v plačni razred, ki je od plačnega razreda delovnega
mesta oziroma naziva, določenega v skladu s tem zakonom,
višji za razliko med prevedenim plačnim razredom javnega
uslužbenca v skladu z drugim odstavkom 49.c člena in prevedenim plačnim razredom delovnega mesta oziroma naziva v
skladu s prvim odstavkom 49.c člena tega zakona.
(2) Če je v Kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni
pogodbi dejavnosti oziroma poklicev ali uredbi za delovno mesto oziroma naziv, na katerega je razvrščen javni uslužbenec,
določen višji plačni razred od prevedenega plačnega razreda,
določenega na podlagi prvega odstavka 49.c člena tega zakona, se javnemu uslužbencu zaradi odprave nesorazmerja
v osnovni plači določi višji plačni razred, kot je zanj ugotovljen
na podlagi drugega odstavka 49.c člena tega zakona, vendar
pri tem osnovno plačo višjega plačnega razreda doseže postopoma.
(3) V skladu s prejšnjima odstavkoma javni uslužbenec
ne more biti uvrščen v višji plačni razred od plačnega razreda
delovnega mesta oziroma naziva, ki ga je možno doseči z
napredovanjem.
(4) Javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada
višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerja v rokih
in na način dogovorjen s Kolektivno pogodbo za javni sektor.
(5) Postopna odprava razlike med osnovno plačo višjega
plačnega razreda in osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je bil javni uslužbenec uvrščen s prevedbo, se izvede v rokih
in na način, dogovorjen s Kolektivno pogodbo za javni sektor.
Za zaposlene v dejavnostih in poklicih, kjer pred uveljavitvijo
tega zakona ni bil uveljavljen sistem napredovanj v plačne razrede ali nazive in ni bilo izravnalnih dodatkov, bodo merila za
njihovo uvrstitev v plačni razred, ki vključujejo tudi pravico do
preteklega napredovanja in izravnalnih dodatkov, opredeljena
v Kolektivni pogodbi za javni sektor.
(6) Funkcionarjem plačne podskupine A1, A2, A3 in A4, ki
jim pripada višja osnovna plača od prevedene osnovne plače,
določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka
obračuna plač funkcionarjem po tem zakonu, se nastalo nesorazmerje odpravi na naslednji način:
a) nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih
plačnih razredov, se odpravijo s 1. januarjem 2008 v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi,
b) preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo
v obdobju od leta 2008 do leta 2010 z naslednjo dinamiko:
– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2008
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– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 7. 2008
– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 12. 2010.
(7) Funkcionarjem, ki jim pripada nižja osnovna plača od
prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so
se uporabljali do začetka obračuna plač po tem zakonu, se
nastalo nesorazmerje odpravi s 1. januarjem 2008, pri čemer
se upošteva določba 49. člena tega zakona.
(8) V primerih, ko se osnovne plače funkcij v primerjavi
s prevedenimi povečujejo, pripada funkcionarjem, ki nastopijo
funkcijo po 1. januarju 2008, osnovna plača v višini osnovne
plače, ki je bila določena za to funkcijo s prevedbo v skladu s
tretjim odstavkom 49.c člena tega zakona, povečano za delež,
za kolikor so bila odpravljena nesorazmerja do dneva nastopa
funkcije.
(9) V primerih, ko se osnovne plače funkcij v primerjavi
s prevedenimi znižujejo, pripada funkcionarjem, ki nastopijo
funkcijo po 1. januarju 2008, osnovna plača funkcije, kot je
določena v prilogi 3 tega zakona.
(10) Na način iz devetega odstavka tega člena se določijo tudi plače javnih uslužbencev, ki se zaposlijo oziroma so
premeščeni ali imenovani v naziv po prvem obračunu plač v
skladu s tem zakonom.
(11) Če se javnemu uslužbencu ali funkcionarju ob zaposlitvi, premestitvi, imenovanju oziroma izvolitvi, določi višji
plačni razred od plačnega razreda delovnega mesta, naziva ali
funkcije, se dodani plačni razredi prištejejo plačnemu razredu,
določenemu po devetem, desetem in enajstem odstavku.
49.d člen
(1) V obdobju odprave nesorazmerij napreduje javni
uslužbenec na delovnem mestu oziroma v nazivu v skladu s
tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Napredovanje javnega uslužbenca se ne šteje kot odprava nesorazmerja v osnovni plači, ampak sta oba postopka med seboj ločena.
Plačni razredi, ki jih javni uslužbenec pridobi z napredovanjem
na delovnem mestu oziroma v nazivu, se prištejejo k že doseženemu plačnemu razredu.
(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
tudi za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce.
49.e člen
V primeru, da javni uslužbenec oziroma funkcionar v času
odprave nesorazmerja napreduje na višje delovno mesto ali v
višji naziv, se uvrsti v plačni razred novega delovnega mesta
oziroma naziva v skladu s predpisi, ki veljajo za napredovanje
na višje delovno mesto oziroma v višji naziv.
3. PRIMERJAVA MED PLAČO JAVNEGA USLUŽBENCA
IN FUNKCIONARJA PRED IN PO ZAČETKU UPORABE
TEGA ZAKONA
49.f člen
(1) V skladu z 49. členom tega zakona se izvede primerjava med plačo, določeno na podlagi predpisov in kolektivnih
pogodb, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po tem
zakonu in plačo, izplačano po tem zakonu.
(2) Primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po
tem zakonu, je plača javnega uslužbenca za mesec pred prvim
izplačilom plač po tem zakonu, izračunana za polni delovni čas
(174 delovnih ur oziroma manj, če tako določa posebni zakon
za določeno delovno mesto). Pri izračunu se upošteva nominalni znesek osnovne plače, določen v skladu s tretjim odstavkom 49.a člena tega zakona, dodatek za vodenje, dodatek za
delovno dobo, dodatek za stalnost, dodatek za specializacijo,
magisterij ali doktorat in dodatek za dvojezičnost.
(3) Primerljivi znesek plače, določen po tem zakonu, je
plača javnega uslužbenca, obračunana za polni delovni čas
(174 delovnih ur oziroma manj, če tako določa posebni zakon
za določeno delovno mesto). Pri izračunu se upošteva osnovna
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plača, korigirana za morebitno odpravo nesorazmerja v osnovni
plači, položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za
stalnost, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat in
dodatek za dvojezičnost.
(4) V kolikor je primerljivi znesek plače, izračunan v skladu z drugim odstavkom tega člena, višji od primerljivega zneska plače, obračunanega v skladu s prejšnjim odstavkom, se
znesku plače iz prejšnjega odstavka doda razlika do zneska
plače iz drugega odstavka tega člena.
(5) Primerljivi znesek plače, določen po predpisih, ki se
uporabljajo do začetka obračuna plač funkcionarjev po tem
zakonu, je plača za mesec pred prvim izplačilom plač po tem
zakonu, izračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur).
Pri izračunu se upošteva koeficient za določitev plače funkcionarja, funkcijski dodatek oziroma dodatek za nezdružljivost
oziroma delovna uspešnost za državne sekretarje in člane
državne revizijske komisije, dodatek za vodenje, dodatek za
vodenje na sedežu, dodatek za delovno dobo in dodatek za
dvojezičnost.
(6) Primerljivi znesek plače, določen po tem zakonu, je
plača funkcionarja, obračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur). Pri izračunu se upošteva osnovna plača, korigirana
za morebitno odpravo nesorazmerja v osnovni plači, položajni
dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za specializacijo,
magisterij in doktorat in dodatek za dvojezičnost.
(7) V kolikor je primerljivi znesek plače ustavnega sodnika, sodnika, državnega tožilca ali državnega pravobranilca,
izračunan v skladu s petim odstavkom tega člena, višji od
primerljivega zneska plače, obračunanega v skladu s šestim
odstavkom tega člena, se znesku plače iz šestega odstavka
tega člena doda razlika do zneska plače iz petega odstavka
tega člena. V kolikor je primerljivi znesek plače drugega funkcionarja, izračunan v skladu s petim odstavkom tega člena,
zmanjšan za 5%, višji od primerljivega zneska plače, obračunanega v skladu s prejšnjim odstavkom, se znesku plače iz
prejšnjega odstavka doda razlika do zneska plače iz petega
odstavka tega člena, zmanjšanega za 5%.
50. člen
(1) V letu 2003 znašajo sredstva za delovno uspešnost
2% letnih sredstev za plače.
(2) V naslednjih letih se obseg sredstev za delovno uspešnost povečuje v skladu s proračunskimi možnostmi in v skladu
s tem zakonom.
(3) Uskladitev razmerij med posameznimi plačnimi podskupinami, ki so določena v prilogi 2 tega zakona, se uveljavi
postopoma v obdobju do leta 2009.
(4) Razpon med najvišjo in najnižjo osnovno plačo se bo
z ustrezno določitvijo vrednosti plačnih razredov zmanjševal
sorazmerno v obdobju 2004 do 2009 tako, da za leto 2009 ne
bo znašal več kot 1:10.
(5) Vrednost plačnih razredov iz priloge 1 tega zakona se
po postopku, določenem v 5. členu tega zakona, prvič uskladi
za leto 2004.
(6) Od leta 2004 do dokončne odprave nesorazmerij v
javnem sektorju najkasneje do 31. 12. 2009 se vsako leto polovica uskladitve oziroma obseg sredstev iz naslova dogovorjene
uskladitve in sredstva iz drugih virov nameni za odpravo ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju
in za zmanjšanje razpona med najnižjo in najvišjo osnovno
plačo v javnem sektorju v razmerju 1:10.
(7) Sredstva za odpravo ugotovljenih nesorazmerij se
zbirajo na posebni proračunski postavki državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. Za področje zdravstva
se sredstva za odpravo ugotovljenih nesorazmerij zagotovijo
s splošnim dogovorom za izvedbo programa zdravstvenega
varstva v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvenega
varstva in zdravstvenega zavarovanja.
(8) Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane uskladitve plač, ki pripadajo javnim
uslužbencem. Če vsi podzakonski akti in kolektivne pogodbe,
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potrebne za obračun in izplačilo plač po tem zakonu niso sprejeti do 1. 4. 2006, se vlada in reprezentativni sindikati uskladijo
o načinu odprave nesorazmerij v obsegu, ki ga omogočajo
sredstva iz 50.b člena tega zakona iz naslova nižje uskladitve
plač, ali o dodatni uskladitvi plač, o obsegu nesorazmerij, o
nadaljnjem zbiranju sredstev za njihovo odpravo in o uskladitvi
plač v letu 2006.
4. NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO
NESORAZMERIJ V PLAČAH
50.a člen
(1) Za zagotavljanje namenskih sredstev iz 50.b člena
tega zakona se odprejo namenske postavke v državnem proračunu Republike Slovenije, proračunih lokalnih skupnosti in
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: financer). Zbrana sredstva so namenjena
za odpravljanje nesorazmerij v osnovnih plačah v skladu z
določbo 49.č člena tega zakona.
(2) Neporabljena sredstva namenskih postavk v tekočem
letu se prenesejo v naslednje leto.
(3) Ko vlada in reprezentativni sindikati ugotovijo, da so
nesorazmerja v plačah odpravljena, se s kolektivno pogodbo
za javni sektor dogovorijo, da preneha obveznost zbiranja sredstev na namenskih postavkah in se morebitna neporabljena
sredstva iz naslova nižje uskladitve plač prenesejo v dodatno
uskladitev plač.
50.b člen
(1) Na namenski postavki financer zbira sredstva dogovorjenega dela uskladitve plač, ki so namenjena odpravi nesorazmerij v skladu s šestim odstavkom 50. člena tega zakona, in
sicer v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja financer.
(2) Obveznost zbiranja sredstev na namenskih postavkah
nastopi s 1. 7. 2005 v višini uskladitve plač za 0,5% (uskladitev
za leto 2005) in v višini uskladitve plač za 0,2% (uskladitev
za leto 2004) od zneska izhodiščne plače oziroma osnove za
obračun plač za junij 2005, razen za namensko postavko državnega proračuna Republike Slovenije, na kateri se zagotovijo
sredstva tudi za obdobje od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005 v višini
uskladitve plač za 0,2% od zneska izhodiščne plače oziroma
osnove za obračun plač za julij 2004, in sicer v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, za katere sredstva
za plače zagotavlja državni proračun.
(3) Do sprejema Kolektivne pogodbe za javni sektor se
delež sredstev za odpravo nesorazmerij določi v skladu s tem
zakonom in Dogovorom o načinu in višini uskladitve osnovnih
plač in določitvi regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 73/03), po sprejemu Kolektivne pogodbe za
javni sektor pa s to pogodbo v skladu s tem zakonom.
(4) Obseg zbranih sredstev ne vpliva na obveznost delodajalca za izplačilo plač javnim uslužbencem v višini in dinamiki
v skladu s kolektivnimi pogodbami in podzakonskimi akti.
50.c člen
Namenska sredstva se pričnejo uporabljati za svoj namen, ko uporabniki proračuna pričnejo izplačevati plače po
tem zakonu.
50.č člen
Navodilo za izračun višine obveznosti financerja iz
50.b člena tega zakona, način vplačila in način poročanja izda
minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju, v soglasju
z ministrom, pristojnim za finance.
50.d člen
(1) Za evidenco stanja sredstev na namenskih proračunskih postavkah iz 50.a člena tega zakona je pristojno ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju.
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(2) Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju,
enkrat letno o višini zbranih in izplačanih sredstev namenskih
postavk obvesti reprezentativne sindikate javnega sektorja.
(3) Za nadzor nad pravilnostjo izračuna sredstev za odpravo nesorazmerij je pristojna Proračunska inšpekcija Urada
za nadzor proračuna pri ministrstvu, pristojnem za finance.
51. člen
Svet iz 34. člena tega zakona se ustanovi najkasneje v
30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
52. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati vse
določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo plače zaposlenih v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih
skupnostih ter drugih osebah javnega prava, ki se urejajo s
tem zakonom, razen določb področnih predpisov, ki urejajo
napredovanje oziroma pridobitev nazivov, in določb področnih
zakonov, ki določajo dodatek za stalnost javnim uslužbencem
oziroma uradnikom s posebnimi pooblastili.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znaša dodatek za stalnost javnim uslužbencem oziroma uradnikom s
posebnimi pooblastili, pod pogoji, določenimi v področnih zakonih, po začetku izplačila plač po tem zakonu enak odstotek,
kot bo določen za dodatek za delovno dobo.
(3) Višina uskladitve izhodiščne plače za I. tarifni razred
za mesec avgust 2003 in januar 2004 se lahko spremeni samo
z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
v Republiki Sloveniji.
(4) Izplačilo plač po tem zakonu za plačno skupino C, D,
E, F, G, H oziroma I s pripadajočimi delovnimi mesti iz plačne
skupine J, mora biti zagotovljeno najkasneje tri mesece po
sklenitvi Kolektivne pogodbe o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede,
Kolektivne pogodbe za javni sektor, sprejemu vseh potrebnih
podzakonskih aktov in sklenitvi kolektivnih pogodb oziroma
njihovih aneksov, ki uvrščajo v plačne razrede vsa delovna
mesta in nazive v tej plačni skupini s pripadajočimi delovnimi
mesti iz plačne skupine J.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka izplačilo
plač po tem zakonu za posamezno plačno skupino ni mogoče,
dokler niso sklenjene kolektivne pogodbe, ki uvrščajo v plačne
razrede vsa delovna mesta in nazive najmanj treh plačnih skupin iz prejšnjega odstavka tega člena s pripadajočimi delovnimi
mesti iz plačne skupine J.
(6) Do začetka izplačila plač po tem zakonu, se javnim
uslužbencem izplačujejo plače po predpisih in kolektivnih pogodbah, veljavnih do uveljavitve tega zakona.
(7) Ne glede na določbo šestega odstavka tega člena je
možno javnemu uslužbencu iz plačne skupine B v obdobju do
pričetka izplačevanja plač v skladu s tem zakonom, s pogodbo
o zaposlitvi določiti oziroma izplačati plačo največ v višini, ki
brez dodatka za delovno dobo pri uporabnikih proračuna, katerih ustanovitelj je država, ne presega višine bruto plače 65.
plačnega razreda, pri uporabnikih proračuna, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, pa ne presega višine bruto plače 59.
plačnega razreda iz Priloge 1 tega zakona.
(8) Izjeme od omejitve iz sedmega odstavka tega člena
so dopustne le v primeru plačila dela v dežurstvu, če uporabnik
proračuna pridobi soglasje pristojnega ministra, ker je delo javnega uslužbenca iz plačne skupine B v dežurstvu nujno potrebno zaradi zagotavljanja nemotenega opravljanja dejavnosti.
(9) V obdobju uporabe sedmega odstavka tega člena je
možno javnemu uslužbencu iz plačne skupine B poleg plače
izplačati enkratno letno nagrado za uspešno poslovanje le s
soglasjem ustanovitelja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– ugotovitev organa upravljanja, pristojnega za sprejem
letnega poročila, da so preseženi cilji letnega programa dela,
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– pozitiven poslovni izid,
– več kot 10% prihodkov doseženih s prodajo blaga in
storitev na trgu in
– izplačilo povečane delovne uspešnosti za zaposlene
s soglasjem ustanovitelja, kadar je v skladu s predpisi takšno
soglasje potrebno.
(10) Sklenjene pogodbe o zaposlitvi se uskladijo z določbami prejšnjih treh odstavkov najkasneje v treh mesecih
od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-D (Uradni list RS,
št. 53/05).
(11) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena
se pričnejo plače ravnateljev, direktorjev in tajnikov izplačevati po določbah tega zakona najkasneje s 1. 3. 2006. Če do
31. 12. 2005 ni sprejeta Kolektivna pogodba za javni sektor,
vlada z uredbo določi višino dodatkov, ki se začasno uporabljajo za izplačilo plač ravnateljem, direktorjem in tajnikom,
do pričetka uporabe Kolektivne pogodbe za javni sektor. Ne
glede na druge določbe tega zakona se dinamika odprave
nesorazmerij v osnovnih plačah določi z uredbo o plačah
direktorjev v javnem sektorju. Za izplačilo plač direktorjev
se ne uporabljajo določbe prvega odstavka 49. člena in
49.f člena tega zakona.
(12) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za
I. tarifni razred od 1. julija 2004 znaša 53.748 SIT.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-C (Uradni list RS, št. 70/04)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

52.a člen
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za
I. tarifni razred od 1. julija 2005 znaša 54.823 SIT.
(2) Plačna lestvica iz Priloge 1 tega zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov povišajo za
2%. Usklajena Priloga 1 se objavi v prilogi tega zakona.
(3) Ne glede na določbe VIII. poglavja tega zakona se
razpon plačnih razredov v plačni podskupini A3 spremeni v
skladu s Prilogo 2 tega zakona brez pridobitve predhodnega
mnenja sveta.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-E (Uradni list RS, št. 14/06)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

53. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2004, razen prvega odstavka 50. člena tega zakona.

10. člen
Funkcionarjem, ki jim pripada višja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se
uporabljali do začetka uporabe tega zakona, se nastalo nesorazmerje odpravi na naslednji način:
– nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih
plačnih razredov, se odpravijo z začetkom uporabe tega zakona
v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi,
– preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo
v obdobju od leta 2006 do leta 2009, pri čemer se pri obračunu
plač za mesec december vsakega leta odpravi 25% nesorazmerja v osnovnih plačah.
Funkcionarjem, ki jim pripada nižja osnovna plača od prevedene, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do
začetka uporabe tega zakona, se nastalo nesorazmerje odpravi
z začetkom uporabe tega zakona.
(Opomba: člen se je prenehal uporabljati z dnem uveljavitve
ZSPJS-G)

Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju – ZSPJS-A (Uradni list RS, št. 72/03) vsebuje
naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-B (Uradni list
RS, št. 126/03) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ne glede na roke za sprejem podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb, ki so določeni v 46. in 47. členu zakona, morajo biti sprejeti vsi podzakonski akti in sklenjene vse kolektivne
pogodbe najkasneje 45 dni pred začetkom uporabe zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Plačna lestvica iz Priloge I zakona se spremeni tako, da se
osnovne plače plačnih razredov povišajo za 2,50%. Usklajena
priloga I se objavi v prilogi tega zakona.
20. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2004.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-D (Uradni list RS, št. 53/05)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
17. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. julijem
2005.

9. člen
Do uveljavitve kolektivne pogodbe za javni sektor se za
funkcionarje začasno določi dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne
dobe.
(Opomba: člen se je prenehal uporabljati z dnem uveljavitve
ZSPJS-G)

11. člen
Plače funkcionarjev po tem zakonu se obračunavajo skladno z veljavno uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce
za obračun ter izplačilo plač v javnem sektorju.
12. člen
Plače funkcionarjev se začnejo obračunavati v skladu z
zakonom z dnem začetka uporabe tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2006.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-F (Uradni list
RS, št. 68/06) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
6. člen
(1) Prvi odstavek 96. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter
četrti, peti in šesti odstavek 41.c člena Zakona o zdravniški
službi (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo
in 47/06) prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega zakona in
se uporabljajo do prvega izplačila plač po zakonu, ko se začne
uporabljati 22.a člen zakona.
(2) Ne glede na določbo petega odstavka 52. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06
– uradno prečiščeno besedilo) se določba 22.a člena zakona
za javne uslužbence, ki do uveljavitve tega zakona niso imeli
določenih pravic iz naslova povečanega obsega dela, začne
uporabljati pet mesecev od uveljavitve tega zakona.
(3) Vlada sprejme uredbo iz 22.a člena zakona najkasneje
v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
7. člen
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za
I. tarifni razred od 1. julija 2006 znaša 55.536 tolarjev.
(2) Plačna lestvica iz priloge 1 tega zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov povišajo za
1,30%.
(3) Usklajena plačna lestvica iz priloge 1 se objavi v prilogi
tega zakona.
(4) Minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju,
z dnem začetka uporabe eura kot denarne enote Republike
Slovenije, v skladu s posebnim zakonom, ki bo uredil način
spremembe tolarja v euro, objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije usklajeno izhodiščno plačo za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred in plačno lestvico iz priloge 1, ki se
uporablja od 1. januarja 2007 dalje.
(5) Za odpravo nesorazmerij v plačah se od 1. julija 2006
dalje nameni 1,05% od zneska izhodiščne plače oziroma osnove za obračun plač za mesec junij 2006.
8. člen
Če se Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati do 31. 10. 2006 ne dogovorijo o načinu ugotavljanja
števila članov po drugem odstavku 42. člena zakona, se ne
glede na določbo prvega odstavka 42. člena zakona šteje, da
je kolektivna pogodba za javni sektor sklenjena, ko jo podpišejo
Vlada Republike Slovenije in večina reprezentativnih sindikatov
javnega sektorja.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-G (Uradni list RS, št. 57/07)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Funkcionarjem plačne podskupine A5, ki jim je v skladu
z Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06)
pripadla višja osnovna plača od prevedene osnovne plače,
določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka
uporabe navedenega odloka, in jim je bila s pričetkom uporabe
navedenega odloka odpravljena ena četrtina nesorazmerja, se
preostalo nesorazmerje odpravi v obdobju od leta 2007 do leta
2009, pri čemer se pri obračunu plač za december vsako leto
odpravi ena četrtina nesorazmerja.
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27. člen
(1) Del plače za redno delovno uspešnost se začne sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem izplačevati
za leto 2008.
(2) Plačilo za povečan obseg dela sodnikov, državnih
tožilcev in državnih pravobranilcev se lahko začne izplačevati
že v letu 2007, in sicer v okviru zagotovljenih proračunskih
sredstev. Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem se plačilo za povečan obseg dela v letu 2007 izplačuje
za izvajanje projekta odprave sodnih zaostankov, državnim
pravobranilcem pa tudi za projekt povrnitve vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
(3) Merila za določanje višine plačila za povečan obseg
dela sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev dela
se določijo najkasneje do 15. julija 2007.
28. člen
Obseg sredstev za redno delovno uspešnost sodnikov,
državnih tožilcev in državnih pravobranilcev za leto 2008 znaša
2% letnih sredstev za osnovne plače.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o
plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06).
30. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati
9. in 10. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06).
31. člen
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za
I. tarifni razred od 1. januarja 2007 znaša 232,79 eurov. Pri
obračunu plač za julij 2007 so javni uslužbenci upravičeni do
poračuna plač za obdobje januar–junij 2007 v višini razlike
do izhodiščne plače oziroma plačnega razreda, veljavnih do
1. januarja 2007.
(2) Funkcionarska osnova za obračun plač funkcionarjev
od 1. januarja 2007 znaša 615,74 eurov. Pri obračunu plač
za julij 2007 so funkcionarji upravičeni do poračuna plač za
obdobje januar–junij 2007 v višini razlike do plačnega razreda,
veljavnega do 1. januarja 2007.
(3) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred od 1. julija 2007 znaša 235,82 eurov.
(4) Plačna lestvica iz priloge 1 tega zakona se spremeni
tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2007
povišajo za 0,45%.
(5) Plačna lestvica iz priloge 1 tega zakona se spremeni
tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. julija 2007
povišajo za 1,30%.
(6) Funkcionarji in javni uslužbenci, ki so se jim v obdobju
januar–junij 2007 plače že obračunavale v skladu s tem zakonom so za obdobje do junija 2007 upravičeni do poračuna plač
v višini razlike do plačnega razreda, veljavnega do 1. januarja
2007.
(7) Usklajeni plačni lestvici iz priloge 1 se objavita v prilogi
tega zakona.
(8) Za odpravo nesorazmerij v plačah se od 1. julija 2007
dalje nameni 1,26% od zneska izhodiščne plače oziroma osnove za obračun plač za mesec junij 2007.
32. člen
Plače funkcionarjev se v skladu s tem zakonom pričnejo
obračunavati s 1. januarjem 2008, razen plačila za povečan
obseg dela iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona.
33. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-H (Uradni list RS, št. 17/08)
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za
I. tarifni razred se od 1. januarja 2008 poveča za 3,4% in znaša
243,84 eurov. Javni uslužbenci so upravičeni do poračuna plač
od 1. januarja 2008.
(2) Plačna lestvica iz priloge 1 zakona se spremeni tako, da
se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2008 povišajo
za 3,4%. Funkcionarji ter ravnatelji, direktorji in tajniki v javnem
sektorju so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2008.
(3) Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se
objavi kot priloga 1 tega zakona.
3. člen
Del 1. člena tega zakona, ki v prilogi 3, točka b), v tabelo dodaja funkcijo »predsednik državnega sveta« pod šifro
»A020201« in jo uvršča v 64. plačni razred, se začne uporabljati z dnem, ko predsednik državnega sveta začne svojo funkcijo
opravljati poklicno.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-I (Uradni list RS, št. 58/08)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen – upoštevan ZSPJS-L
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za
I. tarifni razred od 1. julija 2008 znaša 248,72 eurov.
(2) Plačna lestvica iz priloge 1 zakona se spremeni tako,
da se osnovne plače plačnih razredov od 1. julija 2008 povišajo
za 2,00%.
(3) Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se
objavi kot priloga 1 tega zakona.
(4) Priloga 2 se črta.
Šifra funkcije
A037101
A037105
A037301
A037401
A037302
A037311
A037501
A037110
A037402
A037411
A037312
A037403
A037502
A037511
A037111
A037503
A037412
A037107
A037330
A037504
A037413

Funkcija
predsednik vrhovnega sodišča
podpredsednik vrhovnega sodišča
predsednik višjega sodišča I
predsednik okrožnega sodišča I
predsednik višjega sodišča II
podpredsednik višjega sodišča I
predsednik okrajnega sodišča I
vrhovni sodnik svetnik
predsednik okrožnega sodišča II
podpredsednik okrožnega sodišča I
podpredsednik višjega sodišča II
predsednik okrožnega sodišča III
predsednik okrajnega sodišča II
podpredsednik okrajnega sodišča I
vrhovni sodnik
predsednik okrajnega sodišča III
podpredsednik okrožnega sodišča II
generalni sekretar vrhovnega sodišča
višji sodnik svetnik
predsednik okrajnega sodišča IV
podpredsednik okrožnega sodišča III

Uradni list Republike Slovenije
(5) (prenehal veljati)
(6) (prenehal veljati)
24. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati četrti
odstavek 58. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni
list RS, št. 68/07).
25. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-J (Uradni list RS,
št. 80/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju – ZSPJS-K (Uradni list RS, št. 48/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2009.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju – ZSPJS-L (Uradni list RS, št. 91/09)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(1) Ne glede na 16. člen tega zakona se sodnikom ustavnega sodišča, generalnemu sekretarju ustavnega sodišča sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem ter generalnemu sekretarju vrhovnega sodišča v obdobju od 1. julija
2009 do 1. decembra 2010 določijo osnovne plače z nasled
njimi plačnimi razredi:
Število zaposlenih pri uporabniku
proračuna
nad 100 zaposlenih
nad 300 zaposlenih
do 100 zaposlenih
nad 100 zaposlenih
nad 300 zaposlenih
od 101 do 300 zaposlenih
nad 300 zaposlenih
do 100 zaposlenih
do 100 zaposlenih
od 101 do 300 zaposlenih
nad 300 zaposlenih
od 51 do 100 zaposlenih
od 101 do 300 zaposlenih
do 50 zaposlenih
do 100 zaposlenih

Plačni razred
65
60
60
57
59
58
55
58
56
55
57
55
54
53
57
53
54
55
56
52
53

Uradni list Republike Slovenije
Šifra funkcije
A037450
A037460
A037550
A037512
A037513
A037514
A037331
A037451
A037461
A037551
Šifra funkcije
A047101
A047401
A047110
A047405
A047451
A047501
A047105
A047452
A047453
A047420
A047425
A047505
A047456
A047440
A047460
A047457
A047458
A047445
A047520
A047465
A047468
A047535

Št.

Število zaposlenih pri uporabniku
proračuna

Funkcija
okrožni kazenski sodnik svetnik
okrožni sodnik svetnik
okrajni sodnik svetnik
podpredsednik okrajnega sodišča II
podpredsednik okrajnega sodišča III
podpredsednik okrajnega sodišča IV
višji sodnik
okrožni kazenski sodnik
okrožni sodnik
okrajni sodnik

od 101do 300 zaposlenih
od 51do 100 zaposlenih
do 50 zaposlenih

Funkcija
predsednik ustavnega sodišča
generalni državni tožilec
sodnik ustavnega sodišča
namestnik generalnega državnega tožilca
vodja okrožnega državnega tožilstva I
generalni državni pravobranilec
generalni sekretar ustavnega sodišča
vodja okrožnega državnega tožilstva II
vodja okrožnega državnega tožilstva III
vrhovni državni tožilec svetnik
vrhovni državni tožilec
namestnik generalnega državnega pravobranilca
namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva I
višji državni tožilec svetnik
okrožni državni tožilec svetnik
namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II
namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III
višji državni tožilec
državni pravobranilec
okrožni državni tožilec
pomočnik okrožnega državnega tožilca
pomočnik državnega pravobranilca

(2) Sodnik ustavnega sodišča, generalni sekretar ustavnega sodišča, generalni sekretar vrhovnega sodišča ter sodnik,
državni tožilec in državni pravobranilec, ki ne more napredovati
v višji plačni razred, se s 1. julijem 2009 uvrsti v plačni razred, v
katerega je v skladu s prejšnjim odstavkom uvrščena funkcija,
ki jo bo zasedal ob uvrstitvi.
(3) Sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec, ki
lahko napreduje v višji plačni razred, se s 1. julijem 2009 uvrsti
v plačni razred, v katerega je v skladu s prvim odstavkom tega
člena uvrščena funkcija, ki jo bo zasedal ob uvrstitvi. Če je
ta plačni razred že dosegel ali ga je presegel, se uvrsti za en
plačni razred višje od doseženega plačnega razreda, vendar
ne višje, kot znaša najvišji plačni razred, ki ga lahko doseže z
napredovanjem v višji plačni razred.
(4) Sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec, ki
lahko napreduje v višji plačni razred, je lahko z napredovanjem
v višji plačni razred do 1. decembra 2010 uvrščen v razponu
plačnih razredov, ki so za posamezne funkcije določeni v prvem
odstavku tega člena.
(5) Sodnik ustavnega sodišča, generalni sekretar ustavnega sodišča, sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec
ter generalni sekretar vrhovnega sodišča, ki nastopi funkcijo
v obdobju od 1. julija 2009 do 1. decembra 2010, se uvrsti v
plačni razred, v katerega je v skladu s prvim odstavkom tega
člena uvrščena funkcija, ki jo zasede.
18. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča, generalni sekretar ustavnega sodišča, generalni sekretar vrhovnega sodišča ter sodnik,
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Število zaposlenih pri uporabniku
proračuna

območje okrožnega sodišča I

območje okrožnega sodišča II
območje okrožnega sodišča III

območje okrožnega sodišča I

območje okrožnega sodišča II
območje okrožnega sodišča III
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Plačni razred
54
53
51
52
51
50
51-55
47-53
46-52
43-50
Plačni razred
65
64
63
59
57
58
58
56
55
58
57
57
55
56
54
54
53
51-55
51-55
47-53
43-50
43-50

državni tožilec in državni pravobranilec, ki ne more napredovati
v višji plačni razred, se s 1. decembrom 2010 uvrsti v plačni razred, v katerega je v skladu s 16. členom tega zakona uvrščena
funkcija, ki jo bo zasedal ob uvrstitvi.
(2) Sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec, ki
lahko napreduje v višji plačni razred se s 1. decembrom 2010
uvrsti v plačni razred v katerega je v skladu s 16. členom tega
zakona uvrščena funkcija, ki jo bo zasedal ob uvrstitvi. Če je
ta plačni razred že dosegel ali ga je presegel, se uvrsti za en
plačni razred višje od doseženega plačnega razreda, vendar
ne višje, kot znaša najvišji plačni razred, ki ga lahko doseže z
napredovanjem v višji plačni razred.
19. člen
(1) Ne glede na določbe 8. in 9. člena tega zakona se
lahko sodnikom ustavnega sodišča in generalnemu sekretarju
ustavnega sodišča do 1. decembra 2010, izplača del plače za
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
(2) Za izplačilo delovne uspešnosti iz prejšnjega odstavka
se uporabljajo predpisi in drugi akti, ki so veljali za sodnike
ustavnega sodišča in generalnega sekretarja ustavnega sodišča do uveljavitve tega zakona, razen določb, ki določajo
višino dodatka delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela.
(3) V obdobju od uveljavitve tega zakona do 1. decembra
2010 se lahko sodniku ustavnega sodišča in generalnemu
sekretarju ustavnega sodišča izplača delovna uspešnost iz
naslova povečanega obsega dela največ v višini 25% njegove
osnovne plače.
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20. člen
(1) Ne glede na določbo 10. člena tega zakona, sodnikom
državnim tožilcem in državnim pravobranilcem pripadajo do
1. decembra 2010 poleg dodatkov iz 10. člena tega zakona
tudi dodatki:
– za mentorstvo, za vsako s programom določeno mentorsko uro v višini 20% urne postavke osnovne plače mentorja,
ki se obračunava le za čas, ko opravlja delo mentorja,
– za specializacijo v višini 45 eurov, za magisterij v višini
70 eurov in za doktorat znanosti v višini 115 eurov, če specializacija, magisterij oziroma doktorat znanosti ni določen kot
pogoj za opravljanje funkcije,
– preiskovalnemu sodniku in državnemu tožilcu za čas
dela na ogledih krajev kaznivih dejanj v višini 10% urne postavke osnovne plače funkcionarja.
(2) Pri dodelitvi dodatka iz druge alineje prejšnjega odstavka se upoštevajo znanstveni naslovi; specializacija, magisterij in doktorat znanosti, kot so opredeljeni v tretjem odstavku
8. člena zakona.
(3) Dodatek iz druge alineje prvega odstavka tega člena
se usklajuje na enak način kot osnovne plače.
21. člen
Pri določanju osnovnih plač sodnikom ustavnega sodišča
in generalnemu sekretarju ustavnega sodišča v skladu s tem
zakonom, se uporablja tudi Zakon o začasnem znižanju plač
funkcionarjev (Uradni list RS, št. 20/09).
22. člen
(1) Ob uvrstitvi sodnikov ustavnega sodišča in generalnega sekretarja ustavnega sodišča sodnikov, državnih tožilcev
in državnih pravobranilcev v plačne razrede, se ne upošteva
določba 49.č člena zakona.
(2) Če bi ustavni sodnik, sodnik, državni tožilec ali državni pravobranilec po določitvi plače v skladu s tem zakonom
prejel plačo v nižjem znesku, kot je znesek plače, ki jo je prejemal po predpisih, ki so se uporabljali do začetka obračuna
plač po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, ali kot
je znesek plače, ki ga je prejemal po predpisih, ki so veljali

do začetka obračuna plač v skladu s tem zakonom, se mu do
izenačitve obeh zneskov izplačuje razlika med primerljivima
zneskoma.
(3) Primerljivi znesek plače po predpisih, ki so se uporabljali do začetka obračuna plač po zakonu, ki ureja sistem plač
v javnem sektorju, je znesek, določen v skladu s petim odstavkom 49.f člena zakona. Primerljivi znesek plače po predpisih,
ki so veljali do začetka obračuna plač v skladu s tem zakonom,
je znesek, določen v skladu s šestim odstavkom 49.f člena
zakona.
(4) Primerljivi znesek plače, določen v skladu s tem zakonom, je plača, obračunana za polni delovni čas (174 delovnih
ur). Pri izračunu se upošteva osnovna plača, položajni dodatek,
dodatek za delovno dobo, dodatek za specializacijo, magisterij
ali doktorat in dodatek za dvojezičnost.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati peti in
šesti odstavek 23. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-I (Uradni list
RS, št. 58/08).
24. člen
(1) Sodniku ustavnega sodišča, generalnemu sekretarju
ustavnega sodišča, sodniku, državnemu tožilcu in državnemu
pravobranilcu ter generalnemu sekretarju vrhovnega sodišča
se prične obračunavati plača v skladu s tem zakonom od prvega dne v mesecu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Za obdobje od 1. julija 2009 do pričetka obračunavanja
plač v skladu s tem zakonom se sodniku ustavnega sodišča,
generalnemu sekretarju ustavnega sodišča, sodniku, državnemu tožilcu in državnemu pravobranilcu ter generalnemu
sekretarju vrhovnega sodišča poračuna razlika med osnovno
plačo, določeno v skladu s tem zakonom, in osnovno plačo, ki
mu je bila določena za mesec pred pričetkom obračunavanja
plač v skladu s tem zakonom.
25. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Priloga 1:
Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2008
Plačni razred

Osnovna plača

1

472,04

2

490,93

3

510,55

4

530,98

5

552,22

6

574,31

7

597,27

8

621,16

9

646,03

10

671,86

11

698,73

12

726,69

13

755,75

14

785,98

15

817,43

16

850,11
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Plačni razred

Osnovna plača

17

884,13

18

919,49

19

956,27

20

994,51

21

1.034,30

22

1.075,67

23

1.118,69

24

1.163,45

25

1.209,98

26

1.258,38

27

1.308,71

28

1.361,07

29

1.415,51

30

1.472,13

31

1.531,02

32

1.592,25

33

1.655,93

34

1.722,18

35

1.791,06

36

1.862,71

37

1.937,21

38

2.014,70

39

2.095,30

40

2.179,12

41

2.266,28

42

2.356,91

43

2.451,20

44

2.549,25

45

2.651,21

46

2.757,26

47

2.867,55

48

2.982,26

49

3.101,55

50

3.225,61

51

3.354,63

52

3.488,82

53

3.628,36

54

3.773,51

55

3.924,44

56

4.081,41

57

4.244,69

58

4.414,46

59

4.591,04

60

4.774,68

61

4.965,67

62

5.164,29

63

5.370,87

64

5.585,71

65

5.809,13
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PRILOGA 2
(črtana)
Priloga 3: Uvrstitev funkcij v plačne razrede – upoštevan ZSPJS-L
a) Plačni razredi funkcij predsednika republike in funkcij izvršilne oblasti – A1
Funkcije v plačni podskupini A1 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 55. do 65. plačnega razreda:
Šifra
funkcije

Plačni
razred

Funkcija

A010101

predsednik republike

65

A010201

predsednik vlade

65

A010210

minister

62–64

A010240

državni sekretar

59–61

A010220

generalni sekretar vlade

62

A010105

generalni sekretar predsednika republike

57

A010110

vodja kabineta predsednika republike

56

A010115

namestnik generalnega sekretarja predsednika republike

56

A010120

svetovalec predsednika republike

55

Plačni razred ministra določi predsednik vlade v okviru razpona iz prejšnjega odstavka, plačni razred državnega sekretarja
pa vlada na predlog ministra, pristojnega za javno upravo.
b) Plačni razredi funkcij zakonodajne oblasti – A2
Funkcije v plačni podskupini A2 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 54. do 65. plačnega razreda:
Šifra
funkcije
A020101

Plačni
razred

Funkcija
predsednik državnega zbora

65

A020105

podpredsednik državnega zbora

62

A020110

poslanec evropskega parlamenta

62

A020120

poslanec

A020107

generalni sekretar državnega zbora

60

A020201

predsednik državnega sveta

64

A020205

sekretar državnega sveta

54

55–62

Plačne razrede poslancev določi pristojno delovno telo državnega zbora v okviru razpona iz prejšnjega odstavka.
c) Plačni razredi funkcij sodne oblasti – A3
Funkcije v plačni podskupini A3 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 47. do 65. plačnega razreda:
Šifra
funkcije

Funkcija

Število zaposlenih pri uporabniku
proračuna

Plačni
razred

A037101

predsednik vrhovnega sodišča

65

A037105

podpredsednik vrhovnega sodišča

A037301

predsednik višjega sodišča I

nad 100 zaposlenih

61

A037401

predsednik okrožnega sodišča I

nad 300 zaposlenih

58

A037302

predsednik višjega sodišča II

do 100 zaposlenih

60

A037311

podpredsednik višjega sodišča I

nad 100 zaposlenih

60

A037501

predsednik okrajnega sodišča I

nad 300 zaposlenih

56

A037110

vrhovni sodnik svetnik

A037402

predsednik okrožnega sodišča II

62

61
od 101 do 300 zaposlenih

57

Uradni list Republike Slovenije
Šifra
funkcije

Št.

Funkcija

108 / 28. 12. 2009 /

Število zaposlenih pri uporabniku
proračuna

Stran

14817

Plačni
razred

A037411

podpredsednik okrožnega sodišča I

nad 300 zaposlenih

57

A037312

podpredsednik višjega sodišča II

do 100 zaposlenih

59

A037403

predsednik okrožnega sodišča III

do 100 zaposlenih

56

A037502

predsednik okrajnega sodišča II

od 101 do 300 zaposlenih

55

A037511

podpredsednik okrajnega sodišča I

nad 300 zaposlenih

54

A037111

vrhovni sodnik

A037503

predsednik okrajnega sodišča III

od 51 do 100 zaposlenih

54

A037412

podpredsednik okrožnega sodišča II

od 101 do 300 zaposlenih

56

A037107

generalni sekretar vrhovnega sodišča

57

A037330

višji sodnik svetnik

58

A037504

predsednik okrajnega sodišča IV

do 50 zaposlenih

53

A037413

podpredsednik okrožnega sodišča III

do 100 zaposlenih

55

A037460

okrožni sodnik svetnik

A037550

okrajni sodnik svetnik

A037331

višji sodnik

55-57

A037461

okrožni sodnik

50-53

A037551

okrajni sodnik

47-51

60

54
52

d) Plačni razredi funkcij v drugih državnih organih – A4
Funkcije v plačni podskupini A4 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 47. do 65. plačnega razreda:
Šifra
funkcije
A047101

Funkcija

Število zaposlenih pri uporabniku
proračuna

predsednik ustavnega sodišča

Plačni
razred
65

A047201

predsednik računskega sodišča

64

A047401

generalni državni tožilec

64

A047301

varuh človekovih pravic

63

A047110

sodnik ustavnega sodišča

64

A047203

namestnik predsednika računskega sodišča

59

A047701

predsednik državne revizijske komisije

59

A047405

namestnik generalnega državnega tožilca

61

A047901

informacijski pooblaščenec

58

A047451

vodja okrožnega državnega tožilstva I

območje okrožnega sodišča I

58

A047501

generalni državni pravobranilec

59

A047105

generalni sekretar ustavnega sodišča

60

A047452

vodja okrožnega državnega tožilstva II

območje okrožnega sodišča II

A047453

vodja okrožnega državnega tožilstva III

območje okrožnega sodišča III

A047420

vrhovni državni tožilec svetnik

61

A047220

vrhovni državni revizor

56

57
56

A047710

član državne revizijske komisije

56

A047425

vrhovni državni tožilec

60

A047305

namestnik varuha človekovih pravic

55

A047505

namestnik generalnega državnega pravobranilca

A047456

namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva I

A047801

predsednik komisije za preprečevanje korupcije

58
območje okrožnega sodišča I

57
54

A047205

sekretar računskega sodišča

54

A047310

generalni sekretar varuha

54
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Šifra
funkcije
A047440

Funkcija
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Število zaposlenih pri uporabniku
proračuna

višji državni tožilec svetnik

Plačni
razred
58

A047460

okrožni državni tožilec svetnik

A047457

namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II

54

A047805

namestnik predsednika komisije za
preprečevanje korupcije

51

A047810

član komisije za preprečevanje korupcije

50

A047458

namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III

A047445

višji državni tožilec

55-57

A047520

državni pravobranilec

55-57

A047465

okrožni državni tožilec

50-53

A047468

pomočnik okrožnega državnega tožilca

47-51

A047535

pomočnik državnega pravobranilca

47-51

območje okrožnega sodišča II

območje okrožnega sodišča III

56

55

e) Plačni razredi funkcij v lokalnih skupnostih – A5
Funkcije v plačni podskupini A5 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 32. do 59. plačnega razreda:
Šifra
funkcije

Funkcija

Število prebivalcev lokalne
skupnosti

Plačni
razred

A050101

župan I (Ljubljana)

nad 200.000 prebivalcev

59

A050201

župan II (Maribor)

od 100.001 do 200.000 prebivalcev

57

A050301

župan III

od 30.001 do 100.000 prebivalcev

55

A050401

župan IV

od 15.001 do 30.000 prebivalcev

53

A050501

župan V

od 5001 do 15.000 prebivalcev

51

A050601

župan VI

od 2001 do 5000 prebivalcev

49

A050701

župan VII

do 2000 prebivalcev

46

A050110

podžupan I (Ljubljana)

nad 200.000 prebivalcev

44 – 51

A050210

podžupan II (Maribor)

od 100.001 do 200.000 prebivalcev

42 – 49

A050310

podžupan III

od 30.001 do 100.000 prebivalcev

40 – 47

A050410

podžupan IV

od 15.001 do 30.000 prebivalcev

38 – 45

A050510

podžupan V

od 5001 do 15.000 prebivalcev

36 – 43

A050610

podžupan VI

od 2001 do 5000 prebivalcev

34 – 41

A050710

podžupan VII

do 2000 prebivalcev

32 – 38

Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata
župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
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USTAVNO SODIŠČE
4892.

Številka:
Datum:

Razpored dela Ustavnega sodišča za čas
pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2010 do
15. 7. 2010

Su-I-1/09-14
21. 12. 2009

Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) na
28. upravni seji 14. decembra 2009 sprejelo

RAZPORED DELA USTAVNEGA
SODIŠČA
za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2010
do 15. 7. 2010
I.
Terminski program za pomladansko zasedanje:
1. Redne plenarne seje Ustavnega sodišča:
14., 21. in 28. januar
4., 11. in 18. februar
4., 11. in 18. marec
1., 8. in 15. april
6., 13. in 20. maj
3., 10., 17. in 23. junij
1. in 8. julij.
S sklepom Ustavnega sodišča se lahko določi nadomestni
datum redne plenarne seje.
2. Izredno plenarno sejo skliče predsednik Ustavnega
sodišča v skladu s Poslovnikom.
3. Seje senatov za preizkus ustavnih pritožb skličejo
predsednice oziroma predsedniki senatov po razporedu, ki ga
določi senat, oziroma po potrebi.
4. Upravne seje Ustavnega sodišča skliče predsednik
Ustavnega sodišča po potrebi.
5. Komisija za redakcijo odločb in sklepov Ustavnega
sodišča ima sejo vsak ponedeljek, ki sledi tednu, v katerem je
bila plenarna seja Ustavnega sodišča, če Ustavno sodišče ne
odloči drugače.
II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev odloča v sestavi:
Jan Zobec, predsednik
mag. Marija Krisper Kramberger, članica, in
Jože Tratnik, član.
Namestnica predsednika senata je mag. Marija Krisper
Kramberger.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Mitja Deisinger, predsednik
dr. Ernest Petrič, član, in
mag. Jadranka Sovdat, članica.
Namestnik predsednika senata je dr. Ernest Petrič.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
mag. Miroslav Mozetič, predsednik
mag. Marta Klampfer, članica, in
Jasna Pogačar, članica.
Namestnica predsednika senata je mag. Marta Klampfer.
4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma
člana senata se za čas pomladanskega zasedanja določi nadomestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član
senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju
sodnik) po naslednjem razporedu:
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sodnica mag. Marta Klampfer za zadeve kazenskega
senata,
sodnica mag. Marija Krisper Kramberger za zadeve
upravnega senata,
sodnik mag. Miroslav Mozetič za zadeve civilnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nadomestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike predsednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem
redu začetnic priimkov vseh sodnikov.
III.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v kazenskih postopkih, postopkih o
gospodarskih prestopkih in postopkih o prekrških, ter ustavne
pritožbe zoper posamične akte, izdane v upravnem sporu in
upravnih postopkih po določbah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične
pravne akte, izdane v pravdnih in izvršilnih postopkih ter v
postopkih gospodarskih sporov, ter ustavne pritožbe zoper
posamične pravne akte, izdane v nepravdnih in zapuščinskih
postopkih, in zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih
zaradi motenja posesti.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične
pravne akte, izdane v postopkih, za katere je določena pristojnost po določbah Zakona o upravnem sporu, ter ustavne
pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih
delovnih in socialnih sporov.
IV.
Zadeve se dodeljujejo sodnikom po naslednjih pravilih:
1. Zadeve iz vpisnika U-I se dodeljujejo po abecednem
vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da obstaja poseben vrstni red za oceno ustavnosti zakonov in poseben vrstni
red za oceno ustavnosti drugih predpisov.
2. Zadeve iz U-II in P vpisnika se dodeljujejo med zadevami iz U-I vpisnika – drugi predpisi tako, da se zadeva dodeli
sodniku, ki je po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov
sodnikov na vrsti za dodelitev U-I zadeve.
3. Zadeve drugih posebnih vpisnikov (Rm vpisnik, Mp vpis
nik in drugi posebni vpisniki) se dodeljujejo po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da se vrstni red za
vse vpisnike nadaljuje ne glede na statistično leto.
4. Zadeve iz vpisnika Up se dodeljujejo sodnikom glede
na njihov razpored v senatih po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov članov senata.
5. Če je v krajšem časovnem obdobju vloženo večje
število pobud ali zahtev zoper isti predpis ali splošni akt ali
večje število ustavnih pritožb z bistveno enakim dejanskim
in pravnim stanjem, se po časovnem zaporedju vložitve prva
zadeva dodeli sodniku ob upoštevanju abecednega vrstnega
reda začetnic priimkov sodnikov, druge zadeve pa se posebej
označijo in dodelijo istemu sodniku.
6. Če udeleženec v postopku hkrati ali v krajšem časovnem obdobju vloži pobudo in ustavno pritožbo, ki sta povezani,
se zadeva iz U-I vpisnika dodeli sodniku, ki se mu dodeli zadeva iz Up vpisnika po točki IV. 4. tega razporeda.
V.
1. V primerih izločitve sodnika, ki mu je zadeva dodeljena, se sodnik poročevalec določi izmed drugih sodnikov po
abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov, če gre
za zadeve iz U-I, U-II, P in posebnih vpisnikov iz IV. 3. točke
tega razporeda. V zadevah Up vpisnika se zadeva dodeli sodnikoma, članoma istega senata po abecednem vrstnem redu
začetnic njihovih priimkov.
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2. Ustavno sodišče lahko na seji odloči, da se zadeva
dodeli drugemu sodniku poročevalcu.
3. Na podlagi poprejšnjega dogovora med sodnikoma
se zadeva, dodeljena sodniku, predodeli drugemu sodniku, ki
postane sodnik poročevalec.
4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo na podlagi tretjega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – ZUstS) in med sodniki, ki
so se izrekli za njen sprejem, ni sodnika, ki mu je bila zadeva
dodeljena, se sodnik poročevalec določi izmed sodnikov, ki so
se izrekli za njen sprejem po abecednem vrstnem redu začetnic
priimkov sodnikov, ki so se izrekli za njen sprejem, če Ustavno
sodišče ne odloči drugače.
5. Predodelitev zadeve izvede na podlagi odredbe generalne sekretarke Ustavnega sodišča glavna pisarna.
VI.
1. Svetovalkam oziroma svetovalcem Ustavnega sodišča
(v nadaljevanju svetovalec) dodeljuje zadeve v delo generalni
sekretar Ustavnega sodišča oziroma po njegovem pooblastilu
namestnica in pomočnice generalnega sekretarja. Zadeve se
dodeljujejo pretežno po enem strokovnem področju. Zadeve,
ki jih ni mogoče dodeliti na ta način, se dodelijo ob upoštevanju sorodnosti strokovnih področij med svetovalce tako, da se
zagotovi približno enaka obremenjenost svetovalcev enakega
položaja.
2. V primeru zelo zahtevnih zadev lahko dodeli generalni
sekretar po dogovoru s sodnikom poročevalcem zadevo v delo
več svetovalcem, pri čemer določi med njimi, kdo je glavni
svetovalec.
3. Če strokovno delo za zadevo opravi zunanji ekspertni
strokovnjak, ostane zadeva dodeljena svetovalcu, ki opravi
drugo potrebno delo v zvezi z zadevo.
VII.
1. Novo imenovanim svetovalcem dodeli generalni sekretar Ustavnega sodišča zadeve s strokovnega področja, ki ga
določi Ustavno sodišče ob odločitvi o razpisu prostega mesta.
2. Zadeve se svetovalcem iz prejšnje točke dodelijo tako,
da se jim dodelijo najprej najstarejše zadeve, ki jih imajo v delu
svetovalci.
VIII.
1. Odločbe Ustavnega sodišča, izdane v zadevah za
oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, se objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v
katerem je bil objavljen predpis.
2. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v drugih
zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če Ustavno sodišče za
odločbe, izdane v zadevah ustavnih pritožb in sporov glede
pristojnosti, ne sklene drugače.
3. Sklepi, sprejeti na plenarni seji v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče.
4. Sklepi senatov v zadevah ustavnih pritožb se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene senat.
5. Odločbe, sklepi in mnenja Ustavnega sodišča se objavijo v Zbirki odločb in sklepov Ustavnega sodišča, če tako
sklene Ustavno sodišče.
IX.
Uradne ure v glavni pisarni in knjižnici Ustavnega sodišča so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.30 do
12.00 ure, ob sredah od 10.00 do 15.00 ure.
X.
Letni razpored dela se razmnoži za predsednika, sodnike, generalnega sekretarja, namestnico in pomočnice
generalnega sekretarja ter se objavi na intranetni strani
Ustavnega sodišča. Letni razpored se pritrdi na oglasno
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desko Ustavnega sodišča in se, razen točk VI. 4. in VI. 5.,
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4893.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o poročanju Agenciji za trg vrednostnih
papirjev o poslovanju investicijskih skladov
in upravljanju finančnega premoženja dobro
poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov
in informacij o investicijskem skladu

Na podlagi 2. točke drugega odstavka 89. člena, 5. točke
105. člena in 199. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1,
68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07,
109/07 – popr. in 65/08) Agencija za trg vrednostnih papirjev
izdaja

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev
o poslovanju investicijskih skladov
in upravljanju finančnega premoženja dobro
poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov
in informacij o investicijskem skladu
1. člen
V Sklepu o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni
objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu (Uradni
list RS, št. 101/08) se besedilo 6. člena spremeni tako, da
se glasi:
»(1) Družba za upravljanje mora obvestiti Agencijo o
težavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada, ki ga
upravlja, na obrazcu »IS/L-1 – 1 Poročilo o težavah s plačilno
sposobnostjo investicijskega sklada« (v nadaljevanju obrazec
IS/L-1).
(2) Obveznost obveščanja iz prejšnjega odstavka nastopi
v naslednjih primerih:
1. če investicijski sklad ne more poravnati že zapadlih
obveznosti;
2. če družba za upravljanje utemeljeno pričakuje, da
investicijski sklad ne bo mogel poravnati obveznosti ob njihovi
zapadlosti kadarkoli v bodočnosti;
3. če se je število enot premoženja vzajemnega sklada
v obtoku v zadnjih petih delovnih dnevih zmanjšalo za več kot
25 odstotkov, število enot premoženja denarnega sklada pa za
več kot 50 odstotkov;
4. če je vrednost denarnih sredstev vzajemnega sklada
padla na oziroma pod 1 odstotek sredstev vzajemnega sklada.
(3) Družba za upravljanje Agencijo obvesti najpozneje
naslednji delovni dan po nastopu enega ali več primerov iz
drugega odstavka tega člena.
(4) V primeru iz 1. ali 2. točke drugega odstavka tega
člena mora družba za upravljanje Agencijo obveščati na način
iz prvega odstavka tega člena tudi vsakih sedem dni od prvega
obvestila do dne, ko okoliščina, ki je bila razlog za obveščanje,
preneha oziroma je razlog za obveščanje odpravljen.
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(5) Vsebina obrazca IS/L-1 in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 5 k temu sklepu.«.
2. člen
V prilogi 3 se v prvem odstavku II. točke v postavki
F0300 besedilo »od enega leta do 397 dni« nadomesti z besedilom »daljšo od enega leta«.
V postavki F1000 se dodata nova pododstavka, ki se
glasita:
»Pod to postavko družba za upravljanje dodatno poroča
tudi skupni znesek natečenih obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev.
(Opomba: Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih
papirjev se ne štejejo med druge terjatve, ampak se ločeno
prikazujejo zaradi potreb Banke Slovenije.«.
3. člen
V III. točki priloge 3 se besedilo navodila glede šifranta »108. Namembnost vloge/najetega posojila« spremeni
tako, da se glasi:
»Vpiše se dvomestna šifra, pri čemer so šifre od 01
do 06 namenjene za izpolnjevanje pri postavki prenosljive
vloge in druge vloge, šifre od 11 do 14 pa za izpolnjevanje pri
postavki najeta posojila:
01 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada – samo za vloge
02 Druga dodatna likvidna sredstva
03 Sredstva za namene doseganja naložbenih ciljev
04 Sredstva za zavarovanje pred tveganji
05 Potrdila o vlogah
06 Drugo
11 Najeta posojila iz petega odstavka 78. člena
ZISDU-1
12 Kritna posojila
13 REPO posli
14 Drugo.«.
Besedilo navodila glede šifranta »112. Vrsta drugih terjatev / obveznosti« se spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe
02 Terjatve do družbe za upravljanje
03 Terjatve do skrbnika
04 Terjatve za obresti
05 Terjatve za dividende
06 Terjatve iz naslova posojanja prenosljivih vrednostnih
papirjev
07 Druge terjatve iz poslovanja
08 Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev
51 Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih
finančnih instrumentov
52 Obveznosti iz upravljanja
53 Obveznosti za plačila davkov
54 Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma
prihodkov ter drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov
(vzajemni skladi) oziroma delničarjem (investicijske družbe)
55 Obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev (vzajemni skladi)
56 Obveznosti iz naslova izplačil investicijskih kuponov
(vzajemni skladi)
57 Druge poslovne obveznosti
Družba za upravljanje za sklad denarnega trga znotraj
postavke druge obveznosti poroča tudi:
58 Obveznosti iz naslova obresti za najeta posojila.«.
4. člen
Besedilo priloge 5 se spremeni tako, da se glasi:
»NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA IS/L-1
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(1) Zgornji del obrazca »IS/L-1 – Poročilo o težavah s
plačilno sposobnostjo investicijskega sklada« se izpolnjuje z
vnosom naslednjih podatkov:
– prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
– druga vrstica: firma in sedež skrbnika;
– tretja vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma
investicijske družbe;
– četrta vrstica: datum (dd.mm.llll), po stanju na katerega
veljajo podatki iz preglednice.
(2) V Preglednico 1 se po stanju na dan, na katerega se
nanaša poročilo, vpisujejo naslednji podatki:
– 3. stolpec: vrednost sredstev oziroma obveznosti, izražena v eurih;
– 4., 5. in 6. stolpec: v odstotku izražen delež vrednosti
sredstev oziroma posamezne vrste sredstev iz zap. št. 1.3.,
1.3.1. do 1.3.4. z udernarljivostjo, označeno v naslovu stolpcev, v skupni vrednosti vseh sredstev investicijskega sklada.
(3) V Preglednico 2 se po stanju na dan, na katerega
se nanaša poročilo, v 3. stolpec vpisuje znesek že zapadlih
in neporavnanih obveznosti, v 4. stolpec pa znesek v bodoče
zapadlih obveznosti, ki predvidoma ne bodo poravnane, v
eurih.
(4) Spodnji del obrazca za preglednicama se izpolnjuje
tako, da se razlog za nastanek obveznosti obveščanja o težavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada vpiše z
uporabo šifranta, ki je:
01 če investicijski sklad ne more poravnati že zapadlih
obveznosti
02 če družba za upravljanje utemeljeno pričakuje, da
investicijski sklad ne bo mogel poravnati obveznosti ob njihovi
zapadlosti kadarkoli v bodočnosti
03 če se je število enot premoženja vzajemnega sklada
v obtoku v zadnjih petih dnevih zmanjšalo za več kot 25 odstotkov, število enot premoženja denarnega sklada pa za več
kot 50 odstotkov
04 če je vrednost denarnih sredstev vzajemnega sklada padla na oziroma pod 1 odstotek sredstev vzajemnega
sklada.
(5) Pojasnilo o vzrokih za predvideno neporavnavo in/
ali nepravočasno poravnavo se poda v obliki kratkega in
jedrnatega zapisa.
(6) Na koncu obrazca se vpiše ime in priimek člana
uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge
odgovorne osebe, ki je pri družbi za upravljanje pooblaščena
za poročanje tega poročila ter datum (dd.mm.llll) izpolnitve
obrazca.«.
5. člen
Priloga »Obrazec MATRIKA/ISTR« se nadomesti z novo
prilogo »Obrazec MATRIKA/ISTR«, ki je priloga tega sklepa.
6. člen
Priloga »Obrazec IS/L-1« se nadomesti z novo prilogo
»Obrazec IS/L-1«, ki je priloga tega sklepa.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja
2010, razen določb 1., 4. in 6. člena tega sklepa, ki se začnejo
uporabljati 1. marca 2010.
Št. 00701-5/2009-11
Ljubljana, dne 18. decembra 2009
EVA 2009-1611-0218
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
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1 Šifra poročila

b
b
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b
b
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121 Začetni datum obdobja

b
b

3 Vrsta zapisa

b
b
b
b
b
b

4 Obveznik poročanja

b
b
b
b
b
b

101 Oznaka investicijskega sklada

2 Datum poročila

Priloga

102 Vrsta sklada

b
b
b
b
b
b

b
b

b
b
b
b
b
b

120 Indeksni sklad

b
b
b
b
b
b

5 Zaporedna številka zapisa

Postavke poročila

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b b b
b b b

b
b
b
b
b
b

Zunajbilančne obveznosti

PČR

Druge obveznosti

Izvedeni finančni instrumenti za varovanje

9 Sektor

11 Država

b
b
b
b
b
b

12 Mednarodne institucije

b
b
b
b
b
b
b

b
b
b

13 Valuta

b b b
b b b
b b b b

b b b b
b b b

b b b b
b b b b

b
b
b
b
b
b

Namembnost vloge/najetega posojila

b

15 Preostala zapadlost

14 Originalna zapadlost

b b

b b
b b
b b

37 Opombe

b
b
b

b
b

b
b

b
b
b
b
b
b

118 Zapadli zneski

106 Znesek prodaje

105 Znesek nakupa

b b b

b b b

b b

b b b
b b b

109 Oznaka trga

b b

b
b
b
b
b

122 Tip trga

b b b
b b b
b

b

b

b
b
b b
b b
b

119 Znesek transakcij

b

111 Šifra finančnega instrumenta

b
b

b

b
b
b
b
b

112 Vrsta drugih terjatev/obveznosti

b

b

115 Vrsta varovanja pred tveganji

114 Vrste izvedenih finančnih instrumentov

b b
b b

b b
b b

116 Strukturiran finančni instrumenti

b
b
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Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje

Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov ATVP

Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov BS

Najeta posojila

Zunajbilančna sredstva

AČR

Nefinančna sredstva

Druge terjatve

Enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov

Drugi lastniški kapital

Delnice, razen kolektivnih naložbenih podjemov

Izvedeni finančni instrumenti za varovanje

Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji

Druge vloge

Prenosljive vloge

Postavke poročila

Št.
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113 Obv. do imetnikov inv. kuponov / delničarjev
110 Oznaka izdajatelja

41 Znesek po nominalni vrednosti

28 Znesek

117 Knjigovodska vrednost delnice ID

104 Cena

103 Količina

107 Vrsta naložbe

ZAP. ŠT.
1
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

2

SREDSTVA SKUPAJ
SREDSTVA, UDENARLJIVA V 2 DELOVNIH DNEH
SREDSTVA, UDENARLJIVA V 3 DO 5 DELOVNIH DNEH
SREDSTVA, UDENARLJIVA V VEČ KOT 5 DELOVNIH DNEH
Lastniški finančni instrumenti
Dolţniški finančni instrumenti
Drugi finančni instrumenti
Terjatve
OBVEZNOSTI SKUPAJ
OBVEZNOSTI Z ZAPADLOSTJO V 2 DELOVNIH DNEH
OBVEZNOSTI Z ZAPADLOSTJO V 3 DO 5 DELOVNIH DNEH
OBVEZNOSTI Z ZAPADLOSTJO V VEČ KOT 5 DELOVNIH DNEH

PREDVIDOMA
NEPORAVNANE
OBVEZNOSTI
4

4
-

V 30 DNEH

(v % od vseh
sredstev)

5
-

(v % od vseh
sredstev)

V 31 DO 90 DNEH

6
-

vseh sredstev)

V DALJŠEM
OBDOBJU (v % od
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Za resničnost in popolnost navedenih podatkov DZU odgovarja:
Datum izpolnitve obrazca:

NEPORAVNANE
OBVEZNOSTI
3

SREDSTVA /
OBVEZNOSTI
3

Št.

Razlog za nastanek obveznosti obveščanja o teţavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada:
Pojasnilo o vzrokih za predvideno neporavnavo in/ali prepozno poravnavo obveznosti:

2
OBVEZNOSTI, KI NISO OZIROMA PREDVIDOMA NE BODO PORAVNANE
Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov
Finančne obveznosti
Obveznosti do druţbe za upravljanje, skrbniške banke in druge obveznosti iz upravljanja
Obveznosti za plačilo davkov
Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma prihodkov investicijskega sklada
Obveznosti iz naslova izplačil odkupnih vrednosti investicijskih kuponov
Druge obveznosti

Preglednica 2

ZAP. ŠT.
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Preglednica 1

Dan/mesec/leto:

Druţba za upravljanje:
Skrbnik:
Vzajemni sklad (podsklad) oz. investicijska druţba:

Obrazec IS/L-1
POROČILO O TEŢAVAH S PLAČILNO SPOSOBNOSTJO INVESTICIJSKEGA SKLADA
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Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši
opredelitvi primerov oziroma okoliščin,
postopkov in drugih pogojev, ki morajo
biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati
vzajemni sklad, ki želi začasno ustaviti odkup
enot premoženja

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena in 7. točke 105. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
(Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba
US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in
65/08) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o spremembah Sklepa o podrobnejši opredelitvi
primerov oziroma okoliščin, postopkov in drugih
pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih
mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi začasno
ustaviti odkup enot premoženja
1. člen
V Sklepu o podrobnejši opredelitvi primerov oziroma
okoliščin, postopkov in drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi
začasno ustaviti odkup enot premoženja (Uradni list RS,
št. 80/03) se v drugem odstavku 2. člena v 6. točki besedilo »zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljnjem besedilu:
ZISDU-1)« nadomesti z besedilom »Zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05
– ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B,
114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08; v nadaljnjem
besedilu: ZISDU-1)«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v 1. točki besedilo
»15,000.000 SIT« nadomesti z besedilom »100.000 eurov«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta 3. točka.
Dosedanje 4. do 6. točka postanejo 3. do 5. točka.
Dosedanja 7. točka se črta.
Dosedanje 8. do 11. točka postanejo 6. do 9. točka.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se črta drugi stavek.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Družba za upravljanje mora Agenciji dnevno poročati
podatke o plačilni sposobnosti vzajemnega sklada na obrazcu
»IS/L-1 – Poročilo o težavah s plačilno sposobnostjo«, ki ga
določa sklep, ki ureja poročanje Agenciji za trg vrednostnih
papirjev in javni objavi podatkov in informacij o investicijskem
skladu, in sicer vse do preteka dvajsetdnevnega roka, šteto
od dneva ponovnega začetka odkupa enot premoženja vzajemnega sklada.«.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00701-24/2009-4
Ljubljana, dne 18. decembra 2009
EVA 2009-1611-0219
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
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4895.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o
naložbah investicijskega sklada

Na podlagi 77. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 –
ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06
– ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o naložbah
investicijskega sklada
1. člen
V Sklepu o naložbah investicijskega sklada (Uradni list
RS, št. 80/03, 87/05 in 31/08) se v 2i. členu tretji odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Tehnike in orodja za učinkovito upravljanje naložb
med drugimi vključujejo dogovore o finančnem zavarovanju,
kot so opredeljeni v Zakonu o finančnih zavarovanjih (Uradni
list RS, št. 81/06 – ZFZ-UPB1), repo posle, sprejete garancije
in posojanje vrednostnih papirjev. Usklajenost investicijskega
sklada z določbami 66. člena ZISDU-1 pomeni, da je treba v
primeru, ko je družbi za upravljanje dovoljeno uporabljati repo
posle ali posojanje vrednostnih papirjev, učinke teh poslov vštevati v celotno izpostavljenost investicijskega sklada.«.
2. člen
Za 22. členom se doda 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Za namene izračuna izpostavljenosti do posamezne osebe se za sredstva investicijskega sklada iz 68. člena ZISDU-1
upošteva vrednost sredstev investicijskega sklada, zmanjšana
za vrednost obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih
finančnih instrumentov ter za vrednost obveznosti za vplačana
in še ne konvertirana sredstva investitorjev.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Družba za upravljanje mora naložbe investicijskega sklada, ki ga upravlja, uskladiti z določbami 2. člena tega sklepa
najkasneje do 25. februarja 2010.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00701-23/2009-4
Ljubljana, dne 18. decembra 2009
EVA 2009-1611-0220
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4896.

Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2010
dalje

Na podlagi 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS,
št. 40/04 – UPB1 in št. 102 / 07) in na podlagi 18. in 53.a
člena prečiščenega besedila Statuta Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, sprejetega na seji Skupščine Obrtne zbornice
Slovenije dne 18. 12. 2007, je Skupščina Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije na 8. redni seji dne 15. 12. 2009 sprejela

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o načinu plačevanja članarine Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2010 dalje
I.
Članarino plačujejo člani Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične
ali pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki
Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno
obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse
člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz 1. točke tega sklepa plačujejo članarino v višini po
določbi četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona.
Velikost podjetja – člana se določi mesečno na podlagi
zadnjih znanih podatkov o številu zaposlenih, ki se pridobijo
od pristojnih organov za zbiranje le-teh. V primeru, ko za člana
podatek o številu zaposlenih ni dosegljiv oziroma ni znan, se
podjetje – člana za plačevanje članarine razvrsti v točko 2
četrtega odstavka 39. člena Obrtnega zakona, razen članov, ki
osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti, ki se
ga za plačevanje članarine razvrsti v točko 1 četrtega odstavka
39. člena Obrtnega zakona.
V primeru, ko podjetje iz prvega odstavka tega sklepa
postane član zbornice tekom koledarskega leta, se ga za plačevanje članarine razvrsti glede na razpoložljive podatke o številu
zaposlenih ob vpisu, in sicer v skladu s četrtim odstavkom
39. člena Obrtnega zakona, razen člana, ki osebno opravlja
dejavnost domače in umetnostne obrti, ki se ga za plačevanje
članarine razvrsti v točko 1 četrtega odstavka 39. člena Obrt
nega zakona.
Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka te
točke sklepa, član, ki osebno opravlja dejavnost domače in
umetnostne obrti in ne presega letnih skupnih prihodkov iz
poslovanja po določbi petega odstavka 39. člena Obrtnega
zakona, ne plačuje članarine.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za
čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi dejavnosti, po katerih so obvezni člani KGZS, se
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članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom
s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine
zbornici s prvim dnem naslednjega meseca.
V primeru, ko preneha član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca do vključno petnajstega v mesecu, za ta
mesec ne plača članarine. V primeru, ko preneha član zbornice
z opravljanjem dejavnosti po petnajstem v mesecu, preneha
obveznost plačevanja članarine zadnjega dne v mesecu, v
katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije člane obvesti o
višini in načinu plačila članarine.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski
račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med
letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Prostovoljni člani postanejo člani OZS s pisno pristopno
izjavo za dobo najmanj enega leta. Po poteku tega obdobja se
članstvo avtomatično podaljša za dobo enega leta.
V primeru odjave iz registra prostovoljnih članov, mora
član podati pisno izjavo o izstopu najmanj en mesec pred
izstopom.
VIII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak
primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča Upravni odbor
OZS. Predlog za zmanjšanje ali odpis članarine po tem sklepu
pripravi in posreduje Upravnemu odboru OZS območna obrtno-podjetniška zbornica skupaj z mnenjem, ki pa za odločitev
Upravnega odbora OZS ni obvezujoče.
Št. 890/09-Skup.OZS
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Podpredsednik Skupščine OZS
Franc Jezeršek l.r.
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OBČINE
BOROVNICA
4897.

71

Sklep o začasnem financiranju Občine
Borovnica v obdobju januar–marec 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/05, 56/02 – ZJU,
110/05 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49/09) in 30. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list
RS, št. 6/08 in 81/09) je župan Občine Borovnica dne 22. 12.
2009 sprejel

NEDAVČNI PRIHODKI

62.072

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

12.243

711 Takse in pristojbine

193

712 Denarne kazni

245

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Borovnica
v obdobju januar–marec 2010

49.391

KAPITALSKI PRIHODKI

16.111

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen

74

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

1.421

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.421

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

548.670

TEKOČI ODHODKI

219.223

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

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto

I.

70

v evrih
Proračun
januar–marec 2010

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

579.577

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

562.045

DAVČNI PRIHODKI

499.973

700 Davki na dohodek in dobiček

450.792

703 Davki na premoženje

20.518

704 Domači davki na blago in storitve

28.663

706 Drugi davki

0

16.111

40

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/05, 56/02
– ZJU, 110/05 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu
Občine Borovnica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 54/09; v
nadaljevanju: odlok o proračunu).

0

714 Drugi nedavčni prihodki

42
43

37.008
7.121
173.475
0
1.619
249.725
2.555
158.325

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

31.851

413 Drugi tekoči domači transferi

56.994

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

72.722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

72.722

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

7.000

0
7.000
30.907

472

Uradni list Republike Slovenije
75

44

Št.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

472

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

472

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

326

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

326

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

XI.

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

8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 410-0009/2008-8
Borovnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

31.053
0

ČRNA NA KOROŠKEM

- 30.907

4898.

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

(obseg zadolževanja)

146

0

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. KONČNA DOLOČBA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

X.

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

0

RAČUN FINANCIRANJA

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

6. člen

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0 evrov.

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

IX.

14827

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

326

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

C.

Stran

7. člen

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

VI.
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524.679

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

Sklep o določitvi cen programov vzgoje
in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna
na Koroškem in Žerjav za leto 2010

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 in 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), 4. in
9. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05 in 120/05), 35. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07) 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 17. redni seji dne 17. 12.
2009 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov vzgoje in varstva
predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem
in Žerjav za leto 2010
I.
Oskrbnina v dnevnem (6–9-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom, je:
I.
starostna skupina (od 1 do 3 let)
349,30 EUR
II.
starostna skupina (od 3 do 6 let)
314,80 EUR.

Stran

14828 /

Št.

108 / 28. 12. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Oskrbnina v poldnevnem (4–6 urnem) varstvu otrok v
oddelkih, z malico in kosilom, je:
I.
starostna skupina (od 1 do 3 let)
281,22 EUR
II.
starostna skupina (od 3 do 6 let)
229,90 EUR
.
Oskrbnina v poldnevnem (4–6-urnem) varstvu otrok v
oddelkih, z malico, je:
I.
starostna skupina (od 1 do 3 let)
262,82 EUR
II.
starostna skupina (od 3 do 6 let)
211,50 EUR.

a)
b)

II.
Dnevni strošek prehrane v ceni je
malica
kosilo

0,67 EUR
0,92 EUR.

III.
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred,
ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na
družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki
Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi
vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo
najvišje plačilo za starše.
IV.
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo
otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost
za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih
dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane
(glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim spričevalom);
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od
plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na
plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila (s predloženim
zdravniškim spričevalom ali drugim potrdilom).
V.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo
staršev proporcionalno zniža glede na plačilo dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To določilo
se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki
plačujejo razliko med ceno programa in plačilom staršev.

zaračuna 2,50 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to uporabi le v
primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
IX.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje,
preneha pa veljati Sklep o določitvi programov v vrtcu Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 124/08).
Št. 602-0003/2009
Črna na Koroškem, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

4899.

Na podlagi 53. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09), odločb US RS 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 17. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem v
letu 2010 znaša 0,004306824 €.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in preneha veljati sklep, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 124/08.
Št. 422-0007/2009
Črna na Koroškem, dne 18. decembra 2009

VI.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob
prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.
VII.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v
vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in
oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, za druge starše
pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih
mesecih ne potrebujejo varstva.
VIII.
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem,

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Črna na Koroškem v letu
2010

Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

4900.

Sklep o vrednosti točke za odmero davka na
premoženje za leto 2010

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 16. člena Statuta Občine Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) in Zakona
o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89, 48/90,
7/93 – ZDO-C) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na
17. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Vrednost točke za odmero davka na premoženje za
leto 2010 na območju Občine Črna na Koroškem znaša
3,048 €.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-0006/2009
Črna na Koroškem, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

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

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

VII.

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

–15.424

C. RAČUN FINANCIRANJA

DIVAČA
4901.

VIII. ZADOLŽEVANJE

Sklep o začasnem financiranju Občine Divača
v obdobju januar–marec 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B, 127/06-5348, 14/07-600, 64/08, 109/08 in 49/09)
in 99. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,
77/06 in 115/07) je župan Občine Divača sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Divača
v obdobju januar–marec 2010

0

IX.

ODPLAČILA DOLGA

2.504

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

XI.

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

–2.504

–17.928

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
1. SPLOŠNA DOLOČBA

4. člen

1. člen

(uporaba predpisov)

(vsebina sklepa)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Divača (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

5. člen

2. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-5348,
14/07-600, 64/08, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in
Odlokom o proračunu Občine Divača za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 119/07, 30/09 in 76/09) v nadaljevanju: odlok o
proračunu).

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. KONČNA DOLOČBA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

6. člen

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

(uveljavitev sklepa)

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ PRIHODKI

864.249

II.

SKUPAJ ODHODKI

879.673

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 410-0217/2009-1
Divača, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.
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GORENJA VAS - POLJANE
4902.

Odlok o proračunu Občine Gorenja vas Poljane za leto 2010

73

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 in 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09): v nadaljevanju: ZJF in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01)
je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji
dne 17. 12. 2009 sprejel

973.164

PREJETE DONACIJE

163.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

163.000

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

78

ODLOK
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane
za leto 2010

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

1. SPLOŠNA DOLOČBA

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

1. člen

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(vsebina odloka)

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

S tem odlokom se za Občino Gorenja vas - Poljane za
leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna
ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

41

410 Subvencije

2. člen

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del
proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov
I.
70

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

71

72

63.975
1.618.275
19.000
108.199
2.277.809
39.836
1.707.230

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

181.361

413 Drugi tekoči domači transferi

349.382

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.865.716

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

254.687

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

152.897

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

101.790

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)

420.124

12.033.785

359.200

704 Domači davki na blago in storitve

206.855
0

III.

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

1.156.050
185.340

711 Takse in pristojbine

1.500

712 Globe in denarne kazni

2.000

721 Prihodki od prodaje zalog

406.001

v EUR

703 Davki na premoženje

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

2.215.450

Proračun
leta 2010

5.733.952

KAPITALSKI PRIHODKI

0
11.613.661

0

700 Davki na dohodek in dobiček

714 Drugi nedavčni prihodki

0

6.865.716

6.300.007

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.264.218

INVESTICIJSKI ODHODKI

DAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

548.521

414 Tekoči transferi v tujino

7.456.057

NEDAVČNI PRIHODKI

2.812.739

42

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

706 Drugi davki

TEKOČI TRANSFERI

0

75

10.100
957.110
1.601.989
628.825
0

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

490.174

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

490.174

Uradni list Republike Slovenije

Št.

440 Dana posojila

15.000

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

VI.

475.174

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

–490.174

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

116.800

55

ODPLAČILA DOLGA

116.800

550 Odplačila domačega dolga

116.800

IX

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

–70.050

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

–116.800

XI.

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

–536.924

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

186.850

9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in 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 Gorenja vas Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev
morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v
mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo
porabljati za namene, opredeljene s proračunom.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi,
da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah;
– odloča o višini blagajniškega maksimuma;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do
višine 80% rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka
49. člena Zakona o javnih financah;
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– odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% vseh
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano
do konca proračunskega leta.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega
pooblaščena oseba.
Višja svetovalka za proračun, finance in računovodstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna;
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih
in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu
predlaga ustrezne ukrepe;
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi
nosilci nalog v mejah planirane porabe;
– med izvrševanjem proračuna lahko odpira konte v
okviru proračunskih postavk oziroma poveča obseg sredstev
na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo
mogoče predvideti oziroma so bili ti izdatki predvideni na
drugih kontih;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– požarna taksa, ki se nameni za investicije v zagotavljanje požarne varnosti,
– turistična taksa, ki se nameni za spodbujanje turizma
v občini,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstva
proračuna EU za investicije,
– prispevki občanov za ceste, ki se namenijo za izgradnjo
in obnovo cest,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se nameni
vzdrževanju gozdnih cest,
– prihodki od smetarine,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v
zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda
– in ostali namenski prihodki po zakonu.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij
in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu
tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste
namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso
porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za
isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru
ožjih delov občin, predsednik sveta.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
neposrednih uporabnikov:
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– občinskega sveta,
– nadzornega odbora,
– župana
odloča župan brez omejitev,
občinske uprave in režijskega obrata na predlog vodje oddelka
odloča župan.
Župan je pooblaščen, da v okviru področja proračunske
porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe
za posamezne namene med proračunskimi postavkami, vendar največ do 20% obsega področja sprejetega proračuna. V
obseg prerazporeditev se ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji, in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije
ter prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami
proračunskih uporabnikov. Tudi v primeru prerazporeditev iz
postavke sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah na druge
plačne postavke omejitev ne velja.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju
januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče leto in njegovi
realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 20% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Omejitev iz prejšnjega odstavka pa ne velja za investicijske odhodke za projekte EU.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 30%, mora predhodno potrditi občinski svet. Omejitev
ne velja za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov,
ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po Zakonu o javnih financah.
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V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča del
skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, tako, da znašajo ob koncu leta največ 1,5% vseh prejemkov proračuna.
Znesek proračunske rezerve je določen v posebnem delu proračuna, ki se med letom povečuje za prejemke od upravljanja
s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo: za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave,
suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan
veter, toča, strela, žled, pozeba, potres, epidemije, živalske
kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile, in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve, na predlog za finance
pristojnega organa občinske uprave, do višine 80% rezerve
odloča župan s sklepom. O tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
9. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno
proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5% celotnih
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske
rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan
s sklepom o prerazporeditvi sredstev, na predlog pristojnih
oddelkov občinske uprave. O tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2010 odpiše ali delno odpiše dolgove, ki
jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine
4.000,00 evrov, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja, se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do
višine 0 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Gorenja vas - Poljane, v letu 2010 ne sme preseči skupne
višine glavnic 0 evrov.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna – javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne
višine 0 evrov.
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Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
lahko v letu 2010 izdajo poroštva do skupne višine glavnic
0 evrov.
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2. člen
(predmet komunalnega prispevka)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 0 evrov.

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi zahtevni in manj zahtevni objekti na območju Občine Gorenja vas - Poljane, kateri so zgrajeni oziroma
se načrtujejo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in ki se
bodo prvič opremljali bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem ali z objekti
zbiranja komunalnih odpadkov oziroma bodo povečevali
neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(pojmi)

13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)

3. člen
14. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorenja vas Poljane v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 410-017/2009-001
Gorenja vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

4903.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Gorenja vas
- Poljane

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99
in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja
vas - Poljane na 19. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: Program opremljanja), katerega je pod številko projekta 574 izdelalo podjetje
Locus d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
(3) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in za
ženski spol.

Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji
pomen:
Parcela objekta – A parcela je zemljišče, sestavljeno iz
ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine,
ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
NTP – Atlorisna je neto tlorisna površina objekta, določena s standardom SIST ISO 9836, katera se pridobi iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Dp je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
Dt je delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka.
Cpij je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju.
Ctij je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Cpij1 je indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju.
Ctij1 je indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju.
KPij je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
KP je celotni izračunani komunalni prispevek.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno komunalno
opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Ceste – Pregledna karta obračunskih
območij;
– Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je
prikazano na karti 3: Kanalizacija – Pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovod – Pregledna karta obračunskih
območij;
– Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih
odpadkov je prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki – Pregledna karta obračunskih območij.
(2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so
podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.
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(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena,
se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenost
objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
5. člen
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne
opreme)
(1) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem,
vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z
odpadki so opremljena naslednja naselja: Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce, Todraž, Dobje,
Poljane nad Škofja Loko, Predmost, Hotovlja.
(2) S prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in
omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Suša, Malenski Vrh, Gorenje Brdo, Dolenje
Brdo, Hlavče Njive, Srednja vas - Poljane, Hotavlje, Stara
Oselica, Trebija, Podgora, Fužine, Delnice, Bukov Vrh.
(3) S prometnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Goli Vrh,
Dolge Njive, Lučine, Brebovnica, Prelesje, Zadobje, Žirovski
Vrh Sv. Urbana, Bačne, Kremenik, Vinharje, Žabja vas,
Žirovski Vrh Sv. Antona, Kladje, Hobovše pri Stari Oselici,
Javorjev Dol, Laniše, Sovodenj, Nova Oselica, Podjelovo
Brdo, Krnice pri Novakih, Kopačnica, Srednje Brdo, Volaka,
Debeni, Studor, Leskovica, Lajše, Robidnica, Laze, Čabrače,
Jelovica, Dolenja Žetina, Gorenja Žetina, Gorenja Ravan,
Dolenja Ravan, Jazbine, Lovsko Brdo, Volča, Smoldno, Zakobiljek, Lom nad Volčo, Podobeno, Dolenčice, Murave,
Javorje, Podvrh, Zapreval, Četena Ravan, Mlaka nad Lušo,
Jarčje Brdo, Krivo Brdo.
6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če iz gradiva, katerega predloži zavezanec ob oddaji
vloge za plačilo komunalnega prispevka, ni razvidno drugačno stanje, veljajo naslednje določbe:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s
primarnim prometnim omrežjem.
– Vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim
prometnim omrežjem.
– Vsak predvideni objekt je opremljen s sekundarnim
prometnim omrežjem, če upravljavec omrežja izda soglasje
za priklop. Če upravljavec omrežja zahteva, da je za priklop
objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati
del javnega prometnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem.
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– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s
primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim
omrežjem, če upravljavec posameznega omrežja izda soglasje za priklop. Če upravljavec posameznega omrežja
zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali
vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim
kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni
zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali
vodovodnim omrežjem.
– Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni
vsi objekti na območju občine.
7. člen
(razmerje med merilom parcele objekta in neto tlorisno
površino objekta)
Razmerje med merilom parcele objekta [Dp] in merilom
neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju
opremljanja enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
8. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih
za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, katero določa predmetni odlok in se določi po
naslednjih kriterijih:
– faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe
(CC-SI: 1271) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI:
1110) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI:
1121), upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122) ter stavbe
splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) se določi v
višini 1,15;
– faktor dejavnosti za tri in več stanovanjske stavbe
(CC-SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 1,3.
9. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme.

Preglednica 1
Komunalna oprema
prometno omrežje

kanalizacijsko omrežje

vodovodno omrežje
objekti ravnanja z odpadki

S
[€]

OS
[€]

C1 – primarno prometno omrežje

31.135.966

12.511.488

C2 – sekundarno prometno omrežje

39.063.824

15.682.631

K1 – primarno kanalizacijsko omrežje

1.578.634

1.578.634

K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje

1.578.634

1.578.634

V1 – primarno vodovodno omrežje

3.282.101

3.282.101

V2 – sekundarno vodovodno omrežje

3.620.799

3.620.799

637.002

637.002

Obračunsko območje

KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki
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10. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cpij]
in neto tlorisne površine objekta [Ctij] s posamezno
komunalno opremo)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta in m2
neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem
preglednice 2, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno
upoštevajo določila 4. in 6. člena predmetnega odloka.

Preglednica 2
Komunalna oprema

Cpij
[€/m2]

Ctij
[€/m2]

C1 – primarno prometno omrežje

3,34

6,7

C2 – sekundarno prometno omrežje

4,46

8,97

K1 – primarno kanalizacijsko omrežje

1,93

3,22

K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje

2,26

3,73

V1 – primarno vodovodno omrežje

2,19

4,01

V2 – sekundarno vodovodno omrežje

2,73

5,02

KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki

0,17

0,34

Obračunsko območje

prometno omrežje

kanalizacijsko omrežje

vodovodno omrežje
objekti ravnanja z odpadki

11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo
z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena dela
– ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cpij1 = Cpij · I
Ctij1 = Ctij · I
kjer je:
I
faktor indeksacije, kateri se ob odmeri komunalnega
prispevka indeksira na dan uveljavitve Programa
opremljanja
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme za primer gradnje novega objekta na novi parceli objekta in odmere komunalnega prispevka za obstoječi objekt, ki se
opravi po uradni dolžnosti, se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela · Cpij1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1 · Dt)
KP = Σ KPij
(2) Površina parcele objekta in neto tlorisna površina
objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Če parcela objekta ni določena oziroma podatka o
površini parcele objekta ni mogoče pridobiti, se le-ta določi v
skladu z določili izvedbenega prostorskega akta občine.
(4) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti, se le-ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave
Republike Slovenije.
(5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele objekta. Tako dobljeno vrednost
se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta
oziroma spremembe njegove namembnosti, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim
prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna,
se komunalni prispevek obračuna v njenem celotnem znesku.
V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna in ne
vrača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti
iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo
parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih
obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani
investitorja.
(3) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej
odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določil drugega
odstavka tega člena na enak način upoštevajo tudi že plačane
obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu
obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja
že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je
na strani investitorja.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
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(5) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se
bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka,
odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komunalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju,
ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške. Stroški za
obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju
se bodo obračunali na podlagi prvega odstavka 12. člena
tega odloka, ob upoštevanju določil 6. člena odloka. To
pomeni:

Uradni list Republike Slovenije
uporabo katere hkrati ne pridobivajo pomembnejših prihodkov iz naslova kmetijske dejavnosti. O upravičenosti odloči
občina.
(3) Oprostitev iz drugega odstavka tega člena občina
skladno z veljavno zakonodajo nadomesti iz lastnih sredstev
občinskega proračuna.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

= Cpij obstoječi + Cpij investicija
= Ctij obstoječi + Ctij investicija

Cpij skupni
Ctij skupni
kjer je:
Cpij skupni
Ctij skupni
Cpij obstoječi
Ctij obstoječi
Cpij investicija
Ctij investicija

Cpij, ki se odmeri na posameznem območju
investicije;
Ctij, ki se odmeri na posameznem območju
investicije;
Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih
stroškov;
Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih
stroškov;
Cpij, ki je predmet investicije;
Ctij, ki je predmet investicije.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

19. člen
(povezava spremenjene zakonodaje)
(1) Do uveljavitve Občinskega prostorskega načrta se
komunalni prispevek po predmetnem odloku odmeri skladno s
takrat veljavnim prostorskim izvedbenim aktom.
(2) Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo
prispele na Občino Gorenja vas - Poljane pred pričetkom uporabe predmetnega odloka in bodo imele priloženo projektno
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi
katerega lahko pristojni organ Občine Gorenja vas - Poljane
izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka oziroma bodo
vsebovale vse podatke, na podlagi katerih lahko občina izda
odločbo o plačilu komunalnega prispevka, bodo obravnavane
na podlagi dotedanje zakonodaje.
(3) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se
izjemoma, če podatka o površini parcele objekta ni mogoče
pridobiti, le-ta določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s
faktorjem 1,5.
20. člen
(veljavnost dosedanjih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnem prispevku na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 67/01).
Ob uveljavitvi se predmetni odlok smiselno poveže z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje
Vršajn v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 35/06)
na način, da zanj veljajo določila petega odstavka 13. člena
tega odloka.
21. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-078/2009-001
Gorenja vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

17. člen
(stroški priključevanja)
Če se investitor priključuje na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje, mora poleg plačila komunalnega prispevka poravnati
še neposredne stroške priključitve na ti omrežji.

4904.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
18. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Občina določi 40% oprostitev plačila odmerjenega
komunalnega prispevka za zavezance s statusom kmeta, ki
gradijo ali imajo zgrajeno ne stanovanjsko kmetijsko stavbo
(CC-SI: 1271), katero uporabljajo za lastne potrebe in z

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrednotenju programov na
področju socialno-humanitarnih dejavnosti,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09),
2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 56/02
– ZJU, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas
- Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji dne 17. 12.
2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo
iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
V Pravilniku o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 55/04) se
spremeni zadnji stavek 7. člena tako, da se glasi:
»Izvajalci programov bodo v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obveščeni o izidu razpisa.«
2. člen
Prvi stavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po preteku roka za pritožbe na sklep o dodelitvi sredstev,
župan z izvajalci programov podpiše pogodbo o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti za tekoče proračunsko
leto.«
3. člen
Besedilo 9. člena (kriteriji in merila) se v celoti spremeni
tako, da se glasi:
»1. Članstvo: število vključenih članov izvajalca programa
s stalnim bivališčem v Občini Gorenja vas - Poljane,
2. Programi: število programov, ki jih je izvajalec prijavil
na javni razpis,
3. Kvaliteta in realnost izvedbe predlaganih programov,
4. Finančna konstrukcija programov.«
4. člen
Besedilo 10. člena (razčlenitev posameznih elementov)
se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»1. Članstvo: število vključenih članov izvajalca programa
s stalnim bivališčem v Občini Gorenja vas - Poljane;
Število članov izvajalca predstavljajo aktivni člani (invalidi,
uporabniki programa …) in neaktivni člani (družinski člani, ne
invalidi, ne uporabniki programa …).
Neaktivni člani predstavljajo 1/2 aktivnega člana.
Razred

Število članov

Število
točk

1.

1–5

2

2.

6–10

4

3.

11–60

10

4.

61–100

25

5.

101–500

60

6.

501 in več

200
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Razred

Število prostovoljcev

Število
točk

1.

1–3

1

2.

4–6

2

3.

7–9

3

4.

10 do največ

4

5.

Največ izmed prijavljenih
izvajalcev programov

5

d) način preverjanja uspešnosti (do 5 točk).
4. Finančna konstrukcija programov;
a) program ima jasno opredeljene vire financiranja (do
5 točk),
b) program ima jasno opredeljene stroške (do 5 točk),
c) pričakovana višina sofinanciranja programov s strani
proračuna, v sorazmerju s številom članov iz Občine Gorenja
vas - Poljane (finančno ovrednoteni programi za člane iz Občine Gorenja vas - Poljane), (do 10 točk).
Delež pričakovanega sofinanciranja
Od
Do
Število točk
0%
20%
10
21%
50%
6
Od 51% dalje
4

«

5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo lahko izvajalcem programov, ki delujejo na območju celotne Občine Gorenja vas - Poljane in izvajajo pomembne socialno-humanitarne
programe, ki so v večjem interesu občine, ki vključujejo aktivne
in neaktivne člane ter programe izvajajo tudi prostovoljci, dodeli
dodatne točke za izvedbo programov oziroma za delovanje društva, maksimalno do 100 točk za izvajalca programa.
Odbor lahko dodatne točke dodeli največ 5 izvajalcem
programov, ki se prijavijo na razpis.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 125-23/2009-001
Gorenja vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

2. Programi: število programov, ki jih je izvajalec prijavil
na javni razpis;
Razred

Število programov

Število
točk

1.

1–2

4

2.

3–5

6

3.

6 in več

10

3. Kvaliteta in realnost izvedbe predlaganih programov;
a) jasnost postavljenih ciljev in njihova skladnost s predmetom razpisa (do 5 točk),
b) nedvoumna opredelitev uporabnikov (do 5 točk),
c) vključenost prostovoljcev v izvedbo programa (do
5 točk),

4905.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2010

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 60/98, 102/01, 55/02, 82/04
in 106/05) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na
19. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Gorenja vas - Poljane za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto
2010 znaša 0,0045771 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto
2009 (Uradni list RS, št. 24/09).
Št. 422-7/2007-3
Gorenja vas, dne 17. decembra 2009

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Višnje
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je
označeno s parc. št. 2527/2, pot, v izmeri 367m2, vpisan v vl.
št. 215, k.o. Višnje.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine
Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 215, k.o. Višnje.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0033/2003
Ivančna Gorica, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

4908.
IVANČNA GORICA
4906.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
v k.o. Ambrus

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 24. seji dne 3. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Ambrus
I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Ambrus:
zemljišče parc. št. *56, stavbišče v izmeri 352m2, vpisano
v vl. št. 407.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
v k.o. Metnaj

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 24. seji dne 3. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Metnaj
I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Metnaj:
zemljišče, parc. št. 3/2, cesta, v izmeri 19m2, parc. št. 4/2,
cesta, v izmeri 7m2, vpisani v vl. št. 9.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0002/2005
Ivančna Gorica, dne 3. decembra 2009

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

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Št. 46501-0033/2003
Ivančna Gorica, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

4907.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Višnje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
24. seji dne 3. 12. 2009 sprejel

4909.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Metnaj

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
24. seji dne 3. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Metnaj
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je
označeno s parc. št. 1387/17, neplodno, v izmeri 253m2, parc.

Uradni list Republike Slovenije
št. 1387/16, neplodno, v izmeri 5m2, vse vpisano v vl. št. 397,
k.o. Metnaj.
II.
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo
imeti status dobrine v javnem dobru in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 397, k.o. Metnaj.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0002/2005
Ivančna Gorica, dne 3. decembra 2009

Št.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Muljava
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 816/2, pot v izmeri 373m2, parc. št. 816/3, pot
v izmeri 8m2, vpisana v vl. št. 479, k.o. Muljava.
II.
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata
imeti status dobrine v javnem dobru in postaneta lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 479, k.o. Muljava.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0002/2007
Ivančna Gorica, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

4911.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o.
Muljava in k.o. Vrhe

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 24. seji dne 3. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Muljava
in k.o. Vrhe
I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Muljava
in k.o. Vrhe:

14839

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0002/2007
Ivančna Gorica, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

JESENICE

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Muljava

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
24. seji dne 3. 12. 2009 sprejel

Stran

zemljišče parc. št. 114/5, cesta v izmeri 991m2, vpisana v
vl. št. 54, k.o. Muljava;
zemljišče parc. št. 977/9, cesta v izmeri 17m2, vpisana v
vl. št. 596, k.o. Vrhe;
zemljišče parc. št. 971/2, cesta v izmeri 50m2, vpisana v
vl. št. 199, k.o. Vrhe.

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

4910.
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4912.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Plavški travnik II - Vrbje

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 13. člena Statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 1/06 in 102/07) je Občinski svet Občine
Jesenice na 33. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Plavški travnik II - Vrbje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
(1) S tem Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje, ob upoštevanju Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Jesenice, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo za mesto
Jesenice (Uradni list RS, št. 99/04), Občinski svet Občine Jesenice sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Plavški travnik II - Vrbje (v nadaljevanju: OPPN), ki
ga je pod številko 3505-7/2007 izdelal Atelje Prizma d.o.o.,
Jesenice.
(2) S sprejetjem odloka o OPPN Plavški travnik II - Vrbje,
se ukine Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Plavški travnik
II - Vrbje (ureditvena območja J4/P1, J4/P3 in J4/P4 ter J4/T2),
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/92.
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) OPPN določa prostorsko ureditev območja, pogoje
za gradnjo novih objektov, pogoje za urbanistično, krajinsko in
arhitekturno oblikovanje, zasnovo vodnogospodarskih ureditev,
zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, teleprenosne, vodovodne, kanalizacijske in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in
kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost
izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter
nadzor nad izvajanjem tega odloka.
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(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so določene v odloku
in grafično prikazane v OPPN.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg območja, ki se ureja z OPPN)
(1) Ureditvena območja, ki jih ureja OPPN, obsegajo parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti
(območje objektov in naprav) in parcele oziroma dele parcel, ki
so potrebni za izvedbo OPPN (območja izgradnje in prestavitve
komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez).
(2) Območje OPPN je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana sestavljeno iz štirih nepovezanih delov, in sicer:
(3) Prvi del predstavljajo ureditvene enote J1/M1, J2/P2/1,
J2/P2/2, ki si sledijo od zahoda proti vzhodu in so na severu
omejene z državno cesto in železnico (Jesenice–Beljak), na
zahodu mejijo na cestni priključek na avtocesto, na jugu jih
omejuje reka Sava in na vzhodu Jesenica.
(4) Drugi del predstavlja območje vzhodno od Jesenice
oziroma ureditveno enoto J2/P2/3, ki ga na zahodu omejuje
Jesenica in na jugu reka Sava, na vzhodu poteka v cmeri SV
JZ–SV od reke Save do železnice med stavbama Log Ivana
Krivca 17 in 20 in meji z območjema T3/2 in J2/O2. Na severu
ga omejuje železnica.
(5) Tretji del predstavlja ureditvena enota J1/T1/1, ki ga na
severu omejuje reka Sava, na ostalih treh straneh pa območje
avtoceste in priključkov na avtocesto.
(6) Četrti del predstavlja ureditvena enota J1/T1/2, ki ga
na severu omejuje reka Sava, na zahodnem in južnem delu
območje avtoceste in na vzhodu območje kmetijskih zemljišč.
(7) Parcele, ki so bile zajete v programsko zasnovo,
zazidalni načrt in so obravnavane z OPPN, so iste ob tem,
da je katastrski načrt usklajen z današnjim stanjem glede na
spremembe v njem.
(8) Meje ureditvenih območij se niso spreminjale in so
določene enako kot v veljavnem dolgoročnem planu, prikazane
pa so v grafičnih prilogah OPPN.
4. člen
(funkcija območja)
(1) Območje, ki se ureja z OPPN iz prejšnjega člena, je
namenjeno nestanovanjskim objektom, prometnim površinam
za dostop, dovoz in parkiranje ter zunanjim, zelenim površinam, ki vključujejo tudi športna igrišča in otroška igrišča ter v
območju E izjemoma tudi stanovanjem.
(2) Območje je funkcionalno zaokroženo, glede na lego
pa razdeljeno na ožje enote:
– območje A (zahodni del območja od priključka na avtocesto do ceste na Malo Mežaklo),
– območje B (osrednji del območja od ceste na Malo
Mežaklo do separacije in betonarne),
– območje C (separacija in betonarna ob prodni pregradi
Hrušica),
– območje D (vzhodni del območja od separacije in betonarne do lokalne ceste Spodnji Plavž–Cesta Franceta Prešerna),
– območje E (vzhodni del območja od lokalne ceste Spodnji Plavž–Cesta Franceta Prešerna do RTP Plavž),
– območje F (območje med Savo in avtocesto).
III. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI
ZA UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis urbanistične zasnove, vplivov in povezav prostorske
ureditve s sosednjimi območji)
(1) Ureditveno območje se nahaja od priključka na avtocesto pri Hrušici pa do zahodnega dela železniške postaje
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Jesenice. Osrednji del predstavlja območje pod Hrušico, od
križišča proti Hrušici do kompleksa separacije in betonarne pri
prodni pregradi. Prometno je območje dostopno po obstoječem
in rekonstruiranem lokalnem cestnem omrežju.
(2) Izgradnja novega kompleksa poslovno, storitvene in
proizvodne namembnosti, z novimi poslovnimi, storitvenimi in
proizvodnimi objekti, bo posledično izražena z dodatno obremenitvijo na cestno in komunalno omrežje. Z izgradnjo oziroma
rekonstrukcijo obstoječega cestnega omrežja je prometna pretočnost ustrezno rešena, hkrati pa se vključuje v protipoplavne
rešitve območja. Z izgradnjo in ustrezno ureditvijo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ustrezno rešena vodo oskrba
in odvajanje fekalne kanalizacije. Odvodnjavanje meteornih
voda se rešuje s ponikanjem. Z umestitvijo objektov v prostor
in ustreznim arhitekturnim oblikovanjem bo podana nova urbanistična kvaliteta območja.
(3) Ohranijo se:
– tirne naprave na območju Hrušice in povezovalni tir
do postaje Jesenice. Znotraj tega območja se ohranja koridor
primestne proge ter zagotovi matični industrijski tir z izvlečnimi
tiri za posamezne uporabnike,
– objekti prodne pregrade, separacije in betonarne kot
funkcionalna celota.
6. člen
(merila in pogoji za urbanistično, arhitektonsko
in krajinsko urejanje)
Območje A – (zahodni del območja od priključka na
avtocesto do ceste na Malo Mežaklo)
2. Dopustne dejavnosti:
– poslovno, storitvene in proizvodne dejavnosti
3. Dopustni objekti:
STAVBE:
– nestanovanjske stavbe.
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture,
– parkovne površine, trgi, zelenice.
ENOSTAVNI OBJEKTI:
na skupnih funkcionalnih površinah objektov so dovoljene gradnje in postavitve urbane in parkovne opreme, pokritih
parkirišč in pokritih odprtih skladiščnih površin ter začasnih
objektov namenjenih skladiščenju.
4. Dopustne gradnje:
Rekonstrukcije, nadomestne gradnje, odstranitve objektov in novogradnje, prizidave in nadzidave ter vzdrževanje
objektov.
Dovoljena je odstranitev objektov v celoti in s tem vzpostavitev novega sodobnejšega stavbnega reda, tudi kadar gre
za nadomestno gradnjo.
5. Merila in pogoji za oblikovanje:
Gabariti:
– tlorisni gabariti: (tudi v primeru rekonstrukcije in nadomestne gradnje) novi objekti s predpisano namembnostjo v
podolgovati obliki,
– koeficient zazidanih površin: od 18–60% glede na velikost parcele in predstavlja tlorisno velikost pritličja objekta.
Parkiranje se lahko zagotovi tudi v kletnih etažah, ki se v celoti nahajajo pod nivojem terena ali max. 0,50 m nad nivojem
okoliškega terena. Površina tako urejenih kletnih etaž lahko
presega površino objekta nad njimi in s tem tudi koeficient
zazidane površine,
– višinski gabarit: do K + P + 2. Pri določanju višine stavb
je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa okoliških objektov, da nove
stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti,
– višina objektov v primeru izvedbe hal (proizvodnih,
skladiščnih …) do 14,0 m max.

Uradni list Republike Slovenije
6. Streha:
– dovoljene so vse: enokapne in/ali ravne strehe ter dvo
in večkapne strehe, smer slemena mora biti v takem primeru
vzporedno z daljšo stranico objekta,
– naklon streh je poljuben (od 0° do 90°),
– dovoljeni so frčade, strešna okna, strešne terase, čopi
ipd.,
– na strešinah in fasadah je dovoljena namestitev sončnih
kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad
sleme strehe. Nad sleme smejo segati hišne vetrne turbine do
moči 10 kW.
7. Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad
ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi oziroma
nizu,
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše
členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih
materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).
8. Druga merila in pogoji:
– za potrebe zaposlenih in obiskovalcev se uredijo parkirišča na skupnih funkcionalnih površinah objekta.
Infrastruktura:
– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture mora biti v podzemni izvedbi.
Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov ni dovoljena.
V območju je dovoljeno del površin zahodno od obstoječih
objektov železnice nameniti rekreaciji.
Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov,
energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav za
rabo obnovljivih virov energije vključno z uporabo hišnih vetrnih
turbin, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se
s tem ne poslabšajo bivalne razmere v območju.
Parcelam v območju se zagotovi dostop do javnega prostora.
Območje B – osrednji del območja od ceste na Malo
Mežaklo do separacije in betonarne
2. Dopustne dejavnosti:
– poslovna, proizvodna in storitvena dejavnost.
Poleg navedenih se dovolijo tudi terciarne dejavnosti, pri
čemer se tiste, ki ustvarjajo večje število obiskovalcev, uredijo v
pritličjih objektov. Površina prostorov za dejavnost mora biti prilagojena pogoju, da se za potrebe zaposlenih in obiskovalcev
uredijo parkirišča na skupnih funkcionalnih površinah objekta
oziroma v območju objekta.
3. Dopustni objekti:
STAVBE:
– nestanovanjske stavbe.
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture,
– parkovne površine, trgi, zelenice.
ENOSTAVNI OBJEKTI:
na skupnih funkcionalnih površinah so dovoljene gradnje
in postavitve urbane in parkovne opreme ter gradnje in postavitve nadstrešnic, pokritih parkirišč, zimskih vrtov, paviljonov,
pokritih ali odprtih skladiščnih površin ter začasnih objektov
namenjenih skladiščenju.
Dovoljeno je vrtanje geoloških sond in posledično uporaba morebitne geotermalne vode in energije.
4. Dopustne gradnje:
Rekonstrukcije, nadomestne gradnje, odstranitve objektov in novogradnje, prizidave in nadzidave ter vzdrževanje
objektov.
5. Merila in pogoji za oblikovanje:
Gabariti:
– tlorisni gabariti: (tudi v primeru rekonstrukcije in nadomestne gradnje) novi objekti s predpisano namembnostjo v
podolgovati obliki,
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– koeficient zazidanih površin: od 18–72% glede na velikost parcele in predstavlja tlorisno velikost pritličja objekta.
Parkiranje se lahko zagotovi tudi v kletnih etažah, ki se v celoti nahajajo pod nivojem terena ali max. 0,50 m nad nivojem
okoliškega terena. Površina tako urejenih kletnih etaž lahko
presega površino objekta nad njimi in s tem tudi koeficient
zazidane površine,
– višinski gabarit: do K + P + 3. Pri določanju višine stavb
je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati terenske
danosti,
– višina objektov v primeru izvedbe hal (proizvodnih,
skladiščnih …) do 14,0 m max.
6. Streha:
– dovoljene so vse: enokapne in/ali ravne strehe ter dvo
in večkapne strehe, smer slemena mora biti v takem primeru
vzporedno z daljšo stranico objekta,
– naklon streh je poljuben (od 0° do 90°),
– dovoljeni so strešna okna, kupole, strešne terase,
frčade ipd.,
– na strešinah in fasadah je dovoljena namestitev sončnih
kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad
sleme strehe. Nad sleme smejo segati hišne vetrne turbine do
moči 10 kW.
7. Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad
ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov
naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi oziroma nizu,
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše
členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih
materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).
8. Druga merila in pogoji:
– za potrebe zaposlenih in obiskovalcev se uredijo parkirišča na skupnih funkcionalnih površinah objekta.
Infrastruktura:
– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture mora biti v podzemni izvedbi.
Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena.
Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov,
energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav za
rabo obnovljivih virov energije vključno z uporabo hišnih vetrnih
turbin, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se
s tem ne poslabšajo bivalne razmere v območju.
Parcelam v območju se zagotovi dostop do javnega prostora.
Območje C – separacija in betonarna ob prodni pregradi Hrušica
2. Dopustne dejavnosti:
– območje je namenjeno praznenju in vzdrževanju prodne
pregrade, separaciji in betonarni ter objektov za njihovo vzdrževanje, posegi za večjo okoljsko sprejemljivost objektov ter za
njihovo uporabo (garderobe in sanitarije).
V primeru opustitve obstoječih dejavnosti so na tem območju dopustna poslovno, storitvene, skladiščna in proizvodne
ter terciarne dejavnosti, z upoštevanjem, da je zaradi poplavnosti območje potrebno zagotoviti ustrezno protipoplavno zaščiti
v skladu s pogoji upravljalcev vodotoka ter redno praznenje in
vzdrževanje prodne pregrade.
3. Dopustni objekti:
STAVBE:
– nestanovanjske stavbe.
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.
ENOSTAVNI OBJEKTI:
– na skupnih funkcionalnih površinah so dovoljene gradnje oziroma postavitve ograj.
4. Dopustne gradnje:
Gradnje novih objektov navedenih v točki 3, rekonstrukcije, nadomestne gradnje, odstranitve objektov, prizidave in
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nadzidave ter vzdrževanje objektov, vse v skladu s osnovno
namembnostjo območja.
5. Merila in pogoji za oblikovanje:
Gabariti:
– tlorisni gabariti: (tudi v primeru rekonstrukcije in nadomestne gradnje) novi objekti s predpisano namembnostjo v
podolgovati obliki,
– koeficient zazidanih površin: od 18–60% glede na velikost parcele in predstavlja tlorisno velikost pritličja objekta.
Parkiranje se lahko zagotovi tudi v kletnih etažah, ki se v celoti nahajajo pod nivojem terena ali max. 0,50 m nad nivojem
okoliškega terena. Površina tako urejenih kletnih etaž lahko
presega površino objekta nad njimi in s tem tudi koeficient
zazidane površine,
– višinski gabarit: do K + P + 1. Pri določanju višine stavb
je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa okoliških objektov, da nove
stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja,
– višina objektov v primeru izvedbe hal (proizvodnih,
skladiščnih …) do 14,0 m max.
6. Streha:
– dovoljene so vse: enokapne in/ali ravne strehe ter dvo
in večkapne strehe, smer slemena mora biti v takem primeru
vzporedno z daljšo stranico objekta,
– naklon streh je poljuben (od 0° do 90°),
– dovoljeni so strešna okna, strešne terase,
– na strešinah in fasadah je dovoljena namestitev sončnih
kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad
sleme strehe. Nad sleme smejo segati hišne vetrne turbine do
moči 10 kW.
7. Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad
ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov
naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi oziroma nizu;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše
členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih
materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).
8. Druga merila in pogoji:
– za potrebe zaposlenih in obiskovalcev se uredijo parkirišča na skupnih funkcionalnih površinah objekta.
Infrastruktura:
– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture mora biti v podzemni izvedbi.
Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena.
Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov,
energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav za
rabo obnovljivih virov energije vključno z uporabo hišnih vetrnih
turbin, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se
s tem ne poslabšajo bivalne razmere v območju.
Parcelam v območju se zagotovi dostop do javnega prostora.
Območje D – vzhodni del območja od separacije in
betonarne do lokalne ceste Spodnji Plavž–Cesta Franceta
Prešerna
2. Dopustne dejavnosti:
– poslovno, storitvene in proizvodne namembnosti, ob
pogoju, da se za potrebe zaposlenih in obiskovalcev uredijo
parkirišča na skupnih funkcionalnih površinah objekta.
3. Dopustni objekti:
STAVBE:
– nestanovanjske stavbe.
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture,
– parkovne površine, trgi, zelenice.
ENOSTAVNI OBJEKTI:
– na skupnih funkcionalnih površinah objektov so dovoljene gradnje in postavitve enostavnih objektov za skupne potrebe (urbana in mestna oprema) ter pokrita parkirišča in pokrite
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odprte skladiščne površine ter začasnih objektov namenjenih
skladiščenju in opreme ter ograj.
Sanirano smetišče se lahko nameni za parkovne površine
ali otroško igrišče ter ostala igrišča.
4. Dopustne gradnje:
Rekonstrukcije, nadomestne gradnje, odstranitve objektov in novogradnje, prizidave in nadzidave ter vzdrževanje
objektov, po pogojih tega odloka.
Dovoljena je odstranitev obstoječih objektov v celoti in s
tem vzpostavitev novega sodobnejšega stavbnega reda, tudi
kadar gre za nadomestno gradnjo.
5. Merila in pogoji za oblikovanje:
Gabariti:
– tlorisni gabariti: (tudi v primeru rekonstrukcije in nadomestne gradnje) novi objekti s predpisano namembnostjo v
podolgovati obliki,
– koeficient zazidanih površin: od 18–72% glede na velikost parcele in predstavlja tlorisno velikost pritličja objekta.
Parkiranje se lahko zagotovi tudi v kletnih etažah, ki se v celoti nahajajo pod nivojem terena ali max. 0,50 m nad nivojem
okoliškega terena. Površina tako urejenih kletnih etaž lahko
presega površino objekta nad njimi in s tem tudi koeficient
zazidane površine,
– višinski gabarit: do K + P + 2. Pri določanju višine stavb
je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa okoliških objektov, da nove
stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti,
– višina objektov v primeru izvedbe hal (proizvodnih,
skladiščnih …) do 14,0 m max.
6. Streha:
– dovoljene so vse: enokapne in/ali ravne strehe ter dvo
in večkapne strehe, smer slemena mora biti v takem primeru
vzporedno z daljšo stranico objekta,
– naklon streh je poljuben (od 0° do 90°),
– dovoljeni so frčade, strešna okna, svetlobniki in kupole,
strešne terase,
– na strešinah in fasadah je dovoljena namestitev sončnih
kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad
sleme strehe. Nad sleme smejo segati hišne vetrne turbine do
moči 10 kW.
7. Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad
ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi oziroma
nizu;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše
členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih
materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).
8. Druga merila in pogoji:
– za potrebe zaposlenih in obiskovalcev se uredijo parkirišča na skupnih funkcionalnih površinah objekta.
Infrastruktura:
– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture mora biti v podzemni izvedbi.
Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih
nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov v tem.
Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov,
energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav za
rabo obnovljivih virov energije vključno z uporabo hišnih vetrnih
turbin, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se
s tem ne poslabšajo bivalne razmere v območju.
Parcelam v območju se zagotovi dostop do javnega prostora.
Območje E – vzhodni del območja od lokalne ceste
Spodnji Plavž–Cesta Franceta Prešerna do RTP Plavž
2. Dopustne dejavnosti:
– poslovno, storitvene in proizvodne, izjemoma tudi nastanitveno dejavnost (hostel, študentski dom, hotel) in dejavnosti
državnih in lokalnih organov ter šport in rekreacija.
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Vsi obstoječi objekti v območju se lahko namenijo za
dejavnosti, ki so dovoljene v tem območju.
3. Dopustni objekti:
STAVBE:
– nestanovanjske stavbe, izjemoma tudi stavbe za nastanitev (hostel, študentski dom, hotel) in obstoječe stanovanjske
stavbe, kot je določeno v nadaljevanju v točki 4.
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture,
– parkovne površine, trgi, zelenice.
ENOSTAVNI OBJEKTI:
– na skupnih funkcionalnih površinah objektov so dovoljene gradnje in postavitve urbane in parkovne opreme ter pokritih
parkirišč, zimskih vrtov, paviljonov ter pokritih odprtih skladiščnih površin in začasnih objektov namenjenih skladiščenju.
4. Dopustne gradnje:
Rekonstrukcije, nadomestne gradnje, odstranitve objektov in novogradnje, prizidave in nadzidave ter vzdrževanje
objektov. Na območju Loga Ivana Krivca zahodno od potoka
Jesenica stanovanja niso dovoljena. Na območju Loga Ivana
Krivca vzhodno od potoka Jesenica so za obstoječe stanovanjske objekte dovoljene rekonstrukcije in vzdrževalna dela
v obstoječih gabaritih.
5. Merila in pogoji za oblikovanje:
Gabariti:
– tlorisni gabariti: (tudi v primeru rekonstrukcije in nadomestne gradnje) novi objekti s predpisano namembnostjo v
podolgovati obliki,
– koeficient zazidanih površin: od 18–60% glede na velikost parcele in predstavlja tlorisno velikost pritličja objekta.
Parkiranje se lahko zagotovi tudi v kletnih etažah, ki se v celoti nahajajo pod nivojem terena ali max. 0,50 m nad nivojem
okoliškega terena. Površina tako urejenih kletnih etaž lahko
presega površino objekta nad njimi in s tem tudi koeficient
zazidane površine,
– višinski gabarit: do K + P + 3. Pri določanju višine stavb
je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa okoliških objektov, da nove
stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti. Višinski gabarit nastanitvenega objekta je lahko: K + P + 4 oziroma K + P + 3 + M.
6. Streha:
– dovoljene so vse: enokapne in/ali ravne strehe ter dvo
in večkapne strehe, smer slemena mora biti v takem primeru
vzporedno z daljšo stranico objekta,
– naklon streh je poljuben (od 0° do 90°),
– dovoljeni so frčade, strešna okna, svetlobniki, kupole,
strešne terase,
– na strešinah in fasadah je dovoljena namestitev sončnih
kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad
sleme strehe. Nad sleme smejo segati hišne vetrne turbine do
moči 10 kW.
7. Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad
ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi oziroma
nizu;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše
členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih
materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).
8. Druga merila in pogoji:
– za potrebe zaposlenih in obiskovalcev se uredijo parkirišča na skupnih funkcionalnih površinah objekta.
Infrastruktura:
– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture mora biti v podzemni izvedbi.
Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov ni dovoljena.
Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov,
energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav za

Št.

108 / 28. 12. 2009 /

Stran

14843

rabo obnovljivih virov energije vključno z uporabo hišnih vetrnih
turbin, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju, da se
s tem ne poslabšajo bivalne razmere v območju.
Parcelam v območju se zagotovi dostop do javnega prostora.
Območje F – območje med Savo in avtocesto
2. Dopustne dejavnosti:
– poslovno in storitvene namembnosti, ob pogoju, da se
za potrebe zaposlenih in obiskovalcev uredijo parkirišča na
skupnih funkcionalnih površinah objekta.
3. Dopustni objekti:
STAVBE:
– nestanovanjske poslovne stavbe.
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI:
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture,
– parkovne površine, zelenice.
ENOSTAVNI OBJEKTI:
– na skupnih funkcionalnih površinah objektov so dovoljene gradnje in postavitve urbane in parkovne opreme ter pokritih
parkirišč in pokritih odprtih skladiščnih površin ter začasnih
objektov namenjenih skladiščenju.
4. Dopustne gradnje:
novogradnje, rekonstrukcije, prizidave in nadzidave, nadomestne gradnje, odstranitve objektov in vzdrževanje objektov.
Dovoljena je odstranitev objektov v celoti in s tem vzpostavitev novega sodobnejšega stavbnega reda, tudi kadar gre
za nadomestno gradnjo.
5. Merila in pogoji za oblikovanje:
Gabariti:
– tlorisni gabariti: (tudi v primeru rekonstrukcije in nadomestne gradnje) novi objekti s predpisano namembnostjo v
podolgovati obliki,
– koeficient zazidanih površin: od 18–72% glede na velikost parcele in predstavlja tlorisno velikost pritličja objekta.
Parkiranje se lahko zagotovi tudi v kletnih etažah, ki se v celoti nahajajo pod nivojem terena ali max. 0,50 m nad nivojem
okoliškega terena. Površina tako urejenih kletnih etaž lahko
presega površino objekta nad njimi in s tem tudi koeficient
zazidane površine,
– višinski gabarit: do K + P + 2. Pri določanju višine stavb
je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa okoliških objektov, da nove
stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti,
– višina objektov v primeru izvedbe hal (proizvodnih,
skladiščnih …) do 14,0 m max.
6. Streha:
– dovoljene so vse: enokapne in/ali ravne strehe ter dvo
in večkapne strehe, smer slemena mora biti v takem primeru
vzporedno z daljšo stranico objekta,
– naklon streh je poljuben (od 0° do 90°),
– dovoljeni so strešna okna, svetlobniki, kupole, strešne
terase.
– na strešinah in fasadah je dovoljena namestitev sončnih
kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad
sleme strehe. Nad sleme smejo segati hišne vetrne turbine do
moči 10 kW.
7. Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad
ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi oziroma
nizu;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše
členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih
materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).
8. Druga merila in pogoji:
– za potrebe zaposlenih in obiskovalcev se uredijo parkirišča na skupnih funkcionalnih površinah objekta.
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Infrastruktura:
– vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture mora biti v podzemni izvedbi.
Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih
nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena.
Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov,
energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav
za rabo obnovljivih virov energije vključno z uporabo hišnih
vetrnih turbin, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za
kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, vse ob pogoju,
da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere v območju.
Parcelam v območju se zagotovi dostop do javnega
prostora.
7. člen
(parcele in lega objektov)
(1) V ureditvenem območju so prikazana območja parcel
in posredno s tem tudi objektov, cest, poti in zelenih površin.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss - Kriegerjevem
sistemu in so predstavljene v grafičnem delu OPPN.
(2) Lega obstoječih objektov in drugih ureditev ter infrastrukturnih objektov (cestnega omrežja ter komunalnega in
energetskega omrežja) je prikazana v grafičnih situacijah.
(3) Odmik od sosednje parcele je 2,50 m, razen če lastnik sosednjega zemljišča pisno soglaša z manjšim odmikom
in če je le-ta zadosten glede na predpisane požarno varne
odmike oziroma odmike med posameznimi objekti določajo
požarnovarnostni ukrepi in rešitve ter morebitna možnost
združevanja sosednjih parcel.
(4) Napajanje objektov in dovoz osebnih vozil je iz rekonstruiranega obstoječega in predvidenega lokalnega cestnega
omrežja.
(5) V primeru, da je med prometno povezavo in parcelo
uporabnika območje komunalnih vodov oziroma infrastrukturni pas, ki se ne sme zazidati, se ta lahko izkoristi za zelenice
ali parkirišča.
8. člen
(urejanje odprtega prostora)
(1) Območje nekdanjega odlagališča komunalnih odpadkov se lahko nameni za odprte rekreativne površine, otroško
igrišče, parkirišča ali podobne objekte, ki ne predstavljajo
večjih obremenitev za temeljna tla. V primeru gradnje objektov
je predhodno potrebno preveriti nosilnost temeljnih tal, možno
je tudi odlagan material odstraniti. Objekte in naprave za šport
in rekreacijo je dopoustno umestiti v območje F in del območja
A, kjer se nahaja vadbišče za pse.
(2) Morebitne ograje in žive meje morajo biti odmaknjene
od prometnih površin najmanj 1 m, ob priključkih in dovozih pa
potrebi še več, tako da ne bo zmanjšana varnost v cestnem
prometu. Ograje so lahko do višine max. 2,60 m in žičnate
izvedbe.
(3) Na vseh teh površinah je dovoljena gradnja javne komunalne infrastrukture oziroma urejanje javnih površin. Dovoljeni so tudi skupni infrastrukturni objekti za potrebe območja,
kot črpališča, transformatorske postaje in podobna oprema.
(4) Potrebno je v čim večji meri ohranjati skupine dreves
tam, kjer predstavljajo mejo med območjem različnih uporabnikov. Tudi za morebitne vidne energetske vode (vročevod) je
potrebno predvideti vizualno zaščito.
(5) Ob dovoznih cestah ter na parcelnih mejah med
objekti so zaradi višinskih razlik zgrajene utrjene brežine ali
oporni zidovi. Višina zidov na parcelnih mejah ne sme presegati 1/2 višine etaže objektov, sicer je potrebna kombinacija
brežine in več nižjih opornih zidov. Brežine in oporni zidovi
so ozelenjeni.
(6) Urbana oprema – predvidena je postavitev elementov
avtobusne postaje, svetilk javne razsvetljave, klopi in košev
za smeti ter objektov za oglaševanje. Vsa urbana oprema
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mora biti postavljena tako, da ne predstavlja ovire za funkcionalno ovirane ljudi.
(7) Površine, ki niso uporabljene za izgradnjo objektov
oziroma uporabljene kot funkcionalne površine objektov, je
potrebno hortikulturno urediti.
IV. USMERITVE ZA PROMETNE UREDITVE
9. člen
(prometno omrežje)
(1) Območje urejanja je deloma v varstvenem pasu
avtoceste A2, odsek Hrušica–Lipce in priključka Hrušica s
spremljajočimi prometnicami in objekti ter komunalno telekomunikacijsko in energetsko infrastrukturo. Varovalni pas je
širine 40 m od roba avtocestnega sveta na vsako stran. Vse
posege v varstveni pas AC je možno izvajati le ob predhodnem soglasju DARS d.d.. Posegi v varovalni pas prometnic
ne smejo biti v nasprotju z njihovimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve
zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja videza. V
varovalnem pasu se sme načrtovati take dejavnosti, ki ne
bodo negativno vplivale na cesto. V varovalnem pasu ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav
za slikovnoali zvočno obveščanje in oglaševanje. Dovoljeno je
postavljati le table in napise v skladu z določili 67. in 68. člena
ZJC (Uradni list RS, št. 33/06) in v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. Tudi vse prostorske ureditve morajo biti
načrtovane v skladu z ZJC. Odvodnjavanje AC se zaradi novih
vsebin v območjih in nove zazidave ne sme poslabšati.
(2) Obravnavano območje je navezano na javno cestno
omrežje. Kompleks Plavškega travnika II - Vrbja je v celoti
povezan z glavno prometno osjo v območju, od predvidenega
krožišča pri Hrušici do obstoječe ceste pri nekdanji klavnici,
kjer se navezuje na Prešernovo cesto in cesto preko Spodnjega Plavža po obstoječem priključku na državno cesto. Ta
cesta bo zahodno od betonarne izvedena delno nad niveleto
terena tako, da bo hkrati predstavljala tudi protipoplavni nasip.
Sekundarno prometno os predstavlja ceste skozi območji F,
ki se preko mostov čez reko Savo navezuje na glavno prometno os.
(3) Načrtovanju posegov na območju in v varovalnem
pasu državnih cest, je treba upoštevati smernice za načrtovanje, tako da:
– bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi
posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste
potekajo,
– bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo,
ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,
– bo načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili
za presojo upravičenosti njihove graditve,
– s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne
ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno
vzdrževanje državne ceste.
(4) Cestni priključki oziroma križišča z državno cesto
morajo biti ustrezno urejena. Po potrebi je potrebno preveriti
ustreznost obstoječih priključkov in predvideti njihovo ureditev. Posebno pozornost je treba posvetiti priključevanju novih
objektov, sosesk in ostalih kompleksov na kategorizirane ceste, ki naj se na državne ceste navezujejo preko enotnega
cestnega priključka oziroma ustrezno urejenega križišča, zato
je treba na celotnem območju predvideti ustrezne sisteme
notranjih cest, kolesarskih stez in hodnikov za pešce. Morebitno preureditev cestnih priključkov oziroma ureditev novih
križišč na državni cesti je treba predvideti na podlagi promet
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ne analize s prometnimi podatki in predvidevanji prometnih
tokov ter prometnih obremenitev, ki bodo nastale kot posledica rekonstrukcije ali spremembe namembnosti obstoječih
objektov ali kot posledica izgradnje novih objektov, sosesk ali
kompleksov. Širina in radiji cestnega priključka ter elementi
državne ceste morajo biti prilagojeni potrebam merodajnih
vozil oziroma prometa. Cestni priključek mora biti prilagojen
niveleti vozišča ceste, na katero se priključuje. Območje križišča (cestnega priključka) in njegova neposredna okolica ob
cesti mora biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na območju cestnega priključka in na državni cesti.
Območje cestnega priključka oziroma križišča z državno cesto
je potrebno opremiti s predpisano talno in vertikalno prometno
signalizacijo. Ustrezna ureditev cestnih priključkov oziroma
križišč z državnimi cestami je pogoj za začetek del (gradnja na
obravnavanem območju) in za izdajo uporabnega dovoljenja
za objekte na obravnavanem območju.
(5) Glavna prometna os je opremljena z enostranskim
pločnikom (na južni strani vozišča) v širini najmanj 1,20 m,
po potrebi pa je dopustno ob glavni prometni osi in ostalih
cestah v območju vzpostaviti tudi kolesarske poti. Po potrebi
se sme skozi območje vzpostaviti progo mestnega prometa
z avtobusnimi postajališči, ki naj bodo opremljena z javno
razsvetljavo in urbano opremo na postajališču (nadstrešnica,
klopi, smetnjaki, informacijska točka). Upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali
na novo polagali v cestni svet, cestno telo ali zračni prostor
državne ceste, na podlagi tretjega odstavka 2. člena Zakona
o javnih cestah pridobiti služnostne pravice na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, ki jo pripravi
Direkcija RS za ceste.
(6) Cestni objekti in cestna oprema morajo biti arhitekturno in krajinsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi
oblikovanja ter v sozvočju z urbano in arhitektonsko podobo
prostora. Ceste bodo asfaltirane, pločnik za pešce pa asfaltiran ali tlakovan s tlakovci. Rešitve morajo omogočati uporabo
tudi funkcionalno oviranim osebam.
(7) Po območju poteka železniška proga Jesenice–Hrušica (nevozni del) in (nekdanja) postaja Hrušica. Navezava se
ohranja kot koridor in kot matični tir, na katerega se priključujejo morebitni izvlečni tiri. Upošteva se predvideno regionalno železniško progo Jesenice–Kranjska Gora po opuščeni
železniški trasi. Za vse posege v 200 metrskem varovalnem
progovnem pasu železniške proge št. 20 Ljubljana Jesenice–državna meja je potrebno upoštevati določila Zakona o
varnosti v železniškem prometu.
10. člen
(parkirne površine)
(1) Na obravnavnem območju je potrebno zagotoviti minimalno število parkirnih mest, kot jih določajo veljavni predpisi.
Parkirna mesta so zagotovljena na funkcionalnih zemljiščih
predvidenih objektov. Parkirišča je možno tlakovati ali izvesti
z asfaltno prevleko.
(2) Ureditev parkirnih površin je lahko tudi drugačna, če
se v načrtu zunanje ureditve izkaže kot ustreznejša rešitev, pod
pogojem, da ne vpliva na spremembo prometnega režima ter
zagotavlja varen promet v skladu z določili Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06).
11. člen
(peš poti)
Pešpot je zgrajena ob glavni cesti na južni strani kot pločnik. Ostale peš površine je možno urediti kot dostopne poti in
povezave do objektov ali kot rekreacijske površine ob Savi in
njenih pritokih, vendar jih ni dovoljeno tlakovati. Ob Savi Dolinki se lahko uredi naravna sprehajalna pot, ki omogoča stik z
vodo. Območje je dostopno tudi funkcionalno oviranim ljudem,
in sicer ob dovozni poti v območje.

Št.

108 / 28. 12. 2009 /

Stran

14845

V. USMERITVE ZA UREJANJE VODA
12. člen
(urejanje vodotokov in voda)
(1) Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali
občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke,
geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda. Za vodno
zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih
voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je
poplavila voda zaradi posega v prostor.
(2) Vodna in priobalna zemljišča hudourniškega vodotoka Sava Dolinka so v širini 15,0 m. Skladno s tem, je potrebno
upoštevati odmik objektov od meje vodnega zemljišča vodotokov. Meja vodnega zemljišča se določa skladno s Pravilnikom
o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča
tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/06).
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno
posegati v prostor, razen za izjeme, in sicer:
– gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in
druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnja objektov grajenega javnega dobra po Zakonu
o vodah ali drugih zakonih,
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških
in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za
izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma
priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode),
– zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred
utopitvami v naravnih kopališčih,
– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti
in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog
policije.
(4) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv
vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred
škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode,
plavin in plavja, onemogoči obstoj in razmnoževanje vodnih
in obvodnih organizmov ter preprečevale prost prehod ob
vodnem dobru.
(5) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in
izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda,
da se ohranja naravne procese (tudi procese poplavljanja in
razlivanja na neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo
pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.
(6) V elaboratu poplavne ogroženosti so razvidne poplavne razmere znotraj ureditvenega območja. Definirana je
zagotovljena poplavna varnost, ukrepi za doseganje dobrega
stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje
in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe
voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju
dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove
kakovosti s tem, da se ne poslabšuje stanja voda in vodni
režim. Na primernem nivoju naj bodo obdelani in prikazani
vsi ukrepi s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode
in vodni režim in okolje nasploh.
(7) Za poplavna območja se določi vodna, priobalna in
druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. Na takem območju so
prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo
lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna
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zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja razen
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem
voda. Poplavna območja morajo biti prikazana v prostorskem
aktu, območja namenske rabe pa usklajena z omejitvami. V
največji možni meri je potrebno ohraniti obstoječe retenzijske
površine vse ureditve pa načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
(8) Na poplavnih površinah so možne športno rekreativne dejavnosti (razen spremljajočih stavb), na način, ki
bo zagotavljal stabilnost površin v primeru poplavljanja. V
primeru poplavne ogroženosti območja naj bo sestavni del
dokumentacije tudi zavarovanje območja pred visokimi vodami. Vse ureditve morajo biti izvedene tako, da ne bodo
poslabšale razmer v smislu poplavne varnosti na ostalih območjih oziroma ostalim uporabnikom prostora in predvideti
ukrepe, da ne bo prišlo do škodljivih vplivov na stanje voda
in vodni režim oziroma okolje.
(9) Nasipavanje retencijskih površin, zasipavanje vodotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja
na labilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri načrtovanju
posegov ni dovoljeno.
(10) Za erozijska območja se določijo zemljišča, ki
so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske
in bočne erozije vode. Na erozijskem območje morajo biti
načrtovani posegi in raba omejeni.
(11) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti vodotokov tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe. V
kolikor je potrebno, je predvideti rešitve za zavarovanje
in stabilizacijo nestabilnih in pogojno stabilnih površin, ki
bodo na stabilnostno problematičnih odsekih zagotavljale
ustrezno stopnjo stabilnosti terena. V primeru nestabilnih,
pogojno stabilnih in erozijsko ogroženih pobočjih je potrebo
pridobiti geološko geomehansko poročilo in podati rešitve,
ki bodo na stabilnostno problematičnih odsekih zagotavljale
ustrezno stopnjo stabilnosti terena.
(12) Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene na način, kot to
predvidevajo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
(13) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:
– ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
– zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem
voda,
– ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
– onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:
– odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči
ali plinasti obliki,
– odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih
materialov ali drugih podobnih snovi,
– odlaganje odpadkov.
(14) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih
odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in
predpisi s področja varstva okolja:
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05);
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98,
31/01, 62/01);
– Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04).
(15) Padavinske vode obravnavanega območja je treba, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če
ponikanje ni možno, kar je potrebno dokazati, je padavinske
vode možno speljati v vodotok oziroma naravne odvodnike. Pri tem je v čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok
padavinskih voda z urbaniziranih površin, kar pomeni, da
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je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred
iztokom v površinske odvodnike. Iztok oziroma zadrževanje mora biti ustrezno dimenzionirano glede na prevodno
sposobnost vodotoka – recipienta. Iztočni objekt mora biti
ustrezno projektno obdelani, ne sme segati v pretočni profil
vodotoka, morajo biti oblikovani v naklonu brežine (po potrebi predvideti vgradnjo povratne zaklopke). Kota dna iztoka
naj bo na spodnjem robu brežine. Obvezno je potrebno
predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge v območju
iztoka.
(16) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo
o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest
(Uradni list RS, št. 47/05).
(17) Utrjene in parkirne površine je potrebno ustrezno
urediti, tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Parkirne površine za
tovorna vozila morajo biti urejene skladno s Pravilnikom o
minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za
motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje
(Uradni list RS, št. 63/02).
(18) V največji možni meri je potrebno ohranjati naravno obvodno zarast. Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vodotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje
ravnotežja na labilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri
načrtovanju posegov ni dovoljeno.
(19) Investitorji oziroma upravljavci morajo brez pogojev omogočiti pristojnemu upravljavcu vodotoka dostop do
vodotoka in izvajanje vseh vzdrževalnih in sanacijskih del na
vodotoku. Predvideti in prikazati je trase dostopa do vodotoka za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda.
(20) Za vse posege v prostor, ki kakorkoli vplivajo na
naravne in umetne vodotoke s stalno ali občasno vodo, na
vodna telesa, izvire, na talno vodo, na stabilnost terena ali
erozijske procese bo potrebno pridobiti pogoje h gradnji in
vodno soglasje.
(21) Za vse posege v prostor, ki se nahajajo v ožjem
ali širšem poplavnem območju ali vplivnem območju naravnih ali umetnih vodotokov, vodnih teles, izvirov, talne vode,
labilnih in erozijsko občutljivih terenov bo potrebno pridobiti
pogoje h gradnji in vodno soglasje.
(22) Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve
obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.
(23) Objekti se lahko podkletijo le v primeru, da bodo
raziskave pokazale možnost glede na višino talnih voda
in njeno odvisnost od višine prodne pregrade in regulacije
Save.
(24) Območje prodnega zahrževalnika Hrušica mora
ohraniti svojo namembnost in velikost z možnostjo širitve v
zahodni smeri severno od vodotoka in zagotoviti je potrebnop nemoten dostop do zadrževalnika in struge reke Save.
(25) Izvedba povezovalne ceste v prostoru pomeni
hkrati protipoplavni nasip za zmanjšanje območja poplavne
nevarnosti. Prav tako je predvideno nadvišanje levega brega potoka Jesenice v območju E, da se zmanjšs poplavna
nevarnost v območju Loga I. Krivca.
VI. KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEPRENOSNA
INFRASTRUKTURA
13. člen
(splošni pogoji)
(1) Glavni dostopi do objektov, primarne peš površine,
parkirni prostori v kletnih etažah ter druge površine v funkciji
objektov, morajo biti urejeni tako, da so dostopni tudi funkcionalno oviranim ljudem..
(2) Načrtovani objekti se morajo priključiti na obstoječe
in predvideno komunalni in energetsko omrežje.
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(3) Praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi
potekati po javnih površinah in infrastrukturnih pasovih, da
je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav
in vodov. Gradnja objektov, naprav in vodov mor potekati
usklajeno.
14. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Območji con B in F je potrebno oskrbeti z javnim vodovodom. Oskrba s pitno in požarno vodo se bo zagotavljala
s priključitvijo na obstoječe vodovodno omrežje.
(2) Primarno in sekundarno omrežje se projektira znotraj zazidalnega območja tako, da poteka v javnih površinah
in v infrastrukturnem komunalnem pasu.
(3) Pri dimenzioniranju cevovodov za oskrbo z vodo je
potrebno poleg porabe vode za sanitarne namene, upoštevati tudi potrebo, da se zagotovi vire in zadostno oskrbo z
vodo za gašenje ter ustrezno hidrantno omrežje.
(4) Priključki posameznih objektov se izvedejo preko
vodomernih jaškov.
15. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Za priklop območja je predvidena izvedba ločenega
kanalizacijskega sistema.
(2) Komunalne odpadne vode se razen z območja F
speljejo neposredno v obstoječo gravitacijsko komunalno
kanalizacijo – kanalizacijski kolektor, ki na delu priključitve
poteka ob in pod cesto. Odpadne vode se prečistijo na
CČN Jesenice. V območju F se do izgradnje povezave do
kolektorja, lahko lokalno prečiščuje odpadne vode v skladu s
predpisi, ki tako čiščenje urejajo. Po izgradnji povezave pa je
priključitev na kanalizacijski kolektor prav tako obvezna.
(3) V primeru nastajanja tehnoloških vod se le te lahko
odvajajo v kanalizacijo pod pogijem, da niso presežene
mejne vrednosti parametrov za iztok v kanalizacijo po Uredbi
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbi o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 45/07). V primeru prekoračitve je potrebno
urediti ustrezno predčiščenje odpadnih voda.
(4) Padavinska odpadna voda s streh ter utrjenih površin v okviru posameznih objektov ponika na površini nastanka. Padavinska odpadna voda iz voznih površin priključne
ceste ter parkirnih površin se preko peskolovov odvaja v
zbirni padavinski kanal, ki se izteka v predvideno zbirno
ponikovalnico na koncu priključne ceste.
(5) Priključitev posameznega objekta se izvede v revizijskem jašku.
16. člen
(električno omrežje)
(1) Na obravnavanem območju so trenutno locirane štiri
obstoječe transformatorske postaje 20/0.4 kV; T304 TP Elim,
T309 TP Separacija Hrušica, T513 TP Travnice in T545 TP
Klavnica Jesenice s pripadajočimi 20 kV kablovodi in so namenjene oskrbi obstoječih porabnikov električne energije.
(2) Preko obravnavanega omočja se predvideva izgradnja treh novih kabelskih povezav iz RTP Jesenice proti
Kranjski Gori, ki bodo zagotavljali nemoteno dobavo električne energije v normalnem in rezervnem obratovanju skladno
s trendom porasta obremenitev in porabe električne energije
na celotnem območju Jesenic in Kranjske Gore.
(3) S pozidavo območja se predvideva tudi sprememba
porabe električne energije in priključne moči. Z umeščanjem
posameznih objektov v prostor bo predviden način napajanja, ki bo odvisen od priključnih moči posameznih odje-
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malcev in s tem tudi število novih TP odgovarjajočih moči s
pripadajočimi SN kablovodi in NN omrežjem.
(4) Kablovode (NN) in (SN) elektroenergetskega omrežja je treba polagati v kabelsko kanalizacijo (EKK) s PVC cevmi ter jaški standardnih dimenzij, pod utrjenimi površinami
oziroma v bankini.
(5) Pri načrtovanju predvidenih kablovodov je treba
upoštevati 22. in 23. člen Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07) Zaščita pred požarom in eksplozijo
je izvedena s pravilno izbiro in dimenzioniranjem elektro
opreme, pravilni izvedbi in njenem rednem vzdrževanju. Vsi
vodi bodo na celotni trasi dostopni z gasilsko mehanizacijo.
(6) Javna razsvetljava se uredi ob na novo predvidenih
javnih površinah za promet. Javna razsvetljava je nadaljevanje obstoječe v smislu uličnega niza svetilk, ki so nameščene
enostransko v bankini cestišča ali ob pločniku. Kablovodi
naj potekajo v zelenici v cevi. Medsebojni odmik svetil naj
bo od 30 do 35 m.
(7) Tip svetilk naj bo izbran tako, da bo po obliki in
razporedu podoben tistim na območju mesta Jesenice. Pri
svetilkah naj bo omogočena 50% regulacija svetlobe, usmerjenost svetlobnega snopa pa naj bo taka, da bo povzročeno
najmanjše možno svetlobno onesnaževanje okolja.
17. člen
(teleprenosno in KKS omrežje)
(1) Na obravnavanih zemljiščih se nahajajo obstoječe
TK naprave Telekoma Slovenije d.d. katere bo potrebno ob
posegih ustrezno zaščititi v skladu s predpisi in zahtevami
nadzornega Telekoma. Zaščite v večji meri ali morebitne
potrebne prestavitve je potrebno projektno obdelati. Vsa
dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK naprav
pri posegih lahko izvede Telekom d.d. Do vseh novih in tudi
obstoječih objektov, ki se nahajajo na območju urejanja je
potrebno predvideti gradnjo TK kabelske kanalizacije. Ta naj
se smiselno poveže na obstoječo TK kabelsko kanalizacijo.
(2) Investitorji predvidenih objektov morajo za vključitev
objektov na javno TK omrežje omogočiti Telekomu Slovenije
d.d. izvedbo TK omrežja po izdelani dokumentaciji, izdati
soglasja za prekop prizadetih zemljišč in podpisati pogodbe
o ustanovitvi služnostne pravice na tangiranih parcelah.
(3) Telekomunikacijsko kabelsko omrežje je potrebno
predvideti v skladu s predvideno dejavnostjo in potrebami
območja. Priključki bodo izvedeni iz razdelilnih prostostoječih omaric, tako da se do roba vsake gradbene parcele
položi fleksibilna cev 2 x Ø 50 mm. Do na novo predvidenih
objektov se položi dvo cevna komunikacijska kanalizacija, v
katero se v skladu s potrebami polagajo telefonski in morebitni drugi komunikacijski kabli (optični).
(4) Na območju načrtovane ureditve je predvideno tudi
KKS omrežje. Priključki na kabelski razvod bo možen v kabelskih omaricah. Od te omarice je potrebno zgraditi izven
kompleksa enocevno kabelsko kanalizacijo. V območju urejanja se položi enocevna kanalizacija z vmesnimi jaški vzporedno, vendar neodvisno od druge komunalne infrastrukture.
Priključki bodo izvedeni iz razdelilne prosto stoječe omarice,
tako da se do roba vsake gradbene parcele položi fleksibilna
cev 1x Ø 50 mm.
18. člen
(plinovodno omrežje)
(1) V območju OPPN je delno zagotovljena oskrba s
plinom. Na delih območja, kjer plinovodnega omrežja še ni,
bo priključitev nanj možna, ko bo v območju izvedeno plinovodno omrežje in bo priključitev skladna z Energetsko zasnovo Občine Jesenice. V delih območja, kjer je plinovodno
omrežje že izvedeno, je priključitev dopustna, če je skldana
z Energetsko zasnovo Občine Jesenice.
(2) Priključitev na plinovodno omrežje in izdelava priključkov za objekte z ustreznimi omaricami s požarno pipo
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za posamezne objekte bo predmet zunanje ureditve posameznih objektov. Uporaba plina za morebitne tehnološke
procese je možna in dovoljena.
19. člen
(ogrevanje)
(1) Ogrevanje objektov bo preko vročevodnega priključka
na mestni vročevodni sistem (obstoječi energent) oziroma z
uporabo obnovljivih virov energije (uporaba toplotne črpalke,
ogrevanje z elektriko (fotovoltaične strehe in fasade). S tem so
upoštevana določila Energetske zasnove Občine Jesenice in
njene novelacije.
(2) Projektanti strojnih instalacij za posamezne objekte
morajo predvideti vročevodno energijo, preko toplotne postaje
in priključnega vročevoda, ki je priključen na centralni mestni
vročevodni sistem, za kar je potrebno izvesti projektno dokumentacijo. Toplotne postaje morajo biti izvedene tako, da so
kompatibilne z informacijskim sistemom upravljavca oziroma
dobavitelja toplote.
VII. USMERITVE ZA VAROVANJE OKOLJA
20. člen
(varstvo okolja)
Predvideni gradbeni posegi morajo izkazati v skladu z
veljavno zakonodajo ekološko neoporečnost investicije in v njej
predvidene dejavnosti najmanj z naslednjih vidikov:
– varstva pred hrupom,
– varstva tal,
– varstva zraka,
– ekološko čistih surovin,
– ekološko čistih vmesnih produktov,
– količin morebitne industrijske in hladilne vode in njeni
reciklaži ter
– sprejemljivost glede na energijske potrebe.
21. člen
(varovanje pred hrupom)
(1) Območje obravnave sodi v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju, v III. stopnjo varstva pred
hrupom, kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki je lahko
prekomerno moteč zaradi povzročanja hrupa. Vsi prostori, v
katerih bodo hrupnejši agregati in druge naprave, morajo biti
protihtupno izolirane.
(2) Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor
dolžan upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08), na podlagi
katere za obravnavano območje velja III. stopnja varstva
pred hrupom, kjer je dopustna mejna vrednost hrupa 60 dBA
podnevi in 50 dBA ponoči oziroma vsakokratnih tovrstnih
predpisov.
(3) V območju E v primeru izvedbe nastanitvenih dejavnosti mejne vrednosti ne smejo presegati podnevi 58 dBA in
ponoči 48 dBA.
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(2) Z zunanjo ureditvijo se uredijo travnate površine in
zasaditve, kar velja za celotno področje, še zlasti pa za področja, kjer se pojavljajo zaledne vode. Zaradi plitve humusne
plasti je potrebno pazljivo ravnanje z zemljo in humusom, tako
da se z vseh površin, ki jih zavzema poseg zazidave, humus
deponira in kasneje uporabi za izvedbo zunanjih ureditev
okrog objektov. Enako je treba predvideti tudi deponije za
material s tras infrastrukture, ki jih je treba prekriti s humusom
in zatraviti.
23. člen
(varstvo zraka)
(1) Zrak, ki se spušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98) oziroma vsakokratnega tovrstnega zakonskega predpisa.
(2) Prezračevanje objektov je potrebno speljati nad strehe objektov. Prezračevanje podzemnih garaž mora biti izvedeno z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote z izpustom
nad terwen. Vsi izpusti snovi v zrak morajo biti opremljeni z
ustreznimi filtrii v skladu z zakonskimi zahtevami.
(3) Za ogrevanje prostorov in vode je potrebno uporabljati energente z visoko stopnjo izgorevanja (plin in vročevod)
oziroma dovoljena je uporaba alternativnih virov energije, ki
zmanjšujejo možnost onesnaževanja zraka.
24. člen
(varstvo voda)
(1) Odvajanje odpadnih voda in toplote v površinske
vode je izvedeno na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon
o vodah in predpisi na področju varstva okolja (64. člena
Zakona o vodah, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Odvajanje
in čiščenje odpadnih voda je urejeno v skladu s Pravilnikom
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04) ter Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) saj se odpadne vode
vodijo preko kolektorja v CČN Jesenice.
(2) Odvajanje padavinskih voda z območja obravnave je
potrebno izvesti skladno z 92. členom Zakona o vodah (Uradni
list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08) na tak način, da
bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda
z utrjenih površin oziroma je potrebno zagotoviti zadrževanje
padavinskih voda pred iztokom. Padavinske vode je potrebno
prioritetno ponikati. Na obravnavanem območju je predvideno
ločeno odvajanje padavinskih in odpadnih voda
(3) Izvedba priključevanja odvoda fekalnih in meteornih
voda na javno kanalizacijsko omrežje je mogoča le pod pogoji
upravljavca.
(4) Padavinske vode s streh in utrjenih površin bodo
odvajane v ponikovalnice, fekalne odplake pa v predvideni
kanalizacijski vod do jaška na obstoječi kanalizaciji, ki pelje
do CČN Jesenice.

22. člen

25. člen

(varstvo tal)

(odpadki, zbiranje in odvoz)

(1) Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine naj se uporabljajo infrastrukturne površine in površine, na
katerih so tla manj kvalitetna. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov
ter odtekanje vod na sosednja zemljišča ter v podtalnico. Pri
ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila skladno
s pravilnikom in uredbo iz 24. člena tega odloka. Potrebno je
predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov,
ki vsebujejo nevarne in škodljive snovi, zaradi možnih nezgod
na tehnoloških površinah.

(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen
z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Jesenice (Uradni list RS, št. 75/02, 02/06) oziroma vsakokratnega tovrstnega občinskega predpisa.
(2) Prostor, namenjen posodam za zbiranje odpadkov,
se nahaja v sklopu parcele posameznega objekta. Dovoz do
njih je omogočen preko cestnega omrežja. Posode za ločeno
zbiranje odpadkov je potrebno postaviti na ekološko tehnično
brezhiben prostor, skladno z določili občinskega odloka.
(3) Z gradbenimi odpadki, ki nastajajo med rušenji in
gradnjo objekta, je potrebno deponirati skladno z Uredbo o
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ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni
list RS, št. 34/08). Odpadkov, ki bodo nastajali v času gradenj,
ni dovoljeno odlagati v območju OPPN.
26. člen
(varstvo naravnih in kulturnih vrednot)
(1) Naravna vrednota v območju je Sava Dolinka z identifikacijsko številko 268.
(2) V največji možni meri je potrebno ohranjati naravno
obvodno rast in vegetacijo, prodišča in fragmente gozda.
(3) Vodotok je bil v preteklosti reguliran (urejen togo)
in potrebno je upoštevati principe renaturiranja struge in
obrežja, kjer je to mogoče. Ob vodi selahko uredi naravna
sprehajalna pot, ki bo omogočala stik z vodo lokalnemu
prebivalstvu.
(4) Prepovedano je odlaganje materialov v strugo in
sanirati je potrebno vse neurejene deponije na območju urejanja. Ohranjajo naj se prodišča in obvodni gozd v največji
možni meri, tako sveža kot zaraščena zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti območja. Vsi linijski infrastrukturni vodi
(elektrika, vodovod, kanalizacija, …) naj se odmaknejo od
območja naravne vrednote in naj se speljejo po obstoječih in
novo speljanih poteh.
(5) V območju urejanja leži enota kulturne dediščine predlog EŠD 410299 Kranjska Gora – Trasa železniške proge.
Njen koridor, ki v naravi obsega parcelo 431/1, k.o. Hrušica,
je potrebno ohranjati, kakor tudi pas ob njem tako, da bo na
razdalji, ki jo dopuščajo predpisi o varstvu v železniškem prometu, možno zasaditi zeleno potezo, ki bo ločevala pozidano
območje od koridorja nekdanje železnice.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
27. člen
(požarna varnost)
(1) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za
interventna vozila po obstoječem omrežju cest. Potrebna je
izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja, da preskrba
s požarno vodo ne bo okrnjena. Varen umik je možen na
zunanje površine, dovozne in parkirne površine. Z ustrezno
razmestitvijo objektov se zagotavljajo odmiki ali pa se s protipožarnomo ločitvami objektov zagotovljajo pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi
in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za
intervencijska vozila. Vse povozne površine, ki so namenjene
intervencijskim vozilom, morajo biti projektirane in utrjene na
osni pritisk 10 t.
(2) Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o
tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov
(Uradni list RS, št. 30/91).
(3) Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine
mora biti opredeljen v PGD projektih in to skladno z določili
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in
Pravilnikom o požarno varnostnih zahtevah (Uradni list RS,
št. 42/93).
(4) Za zmanjšanje požarnega tveganja se mora pri pripravi projektne dokumentacije za posamezne objekte v območju, pred izdajo gradbenih dovoljenj, izdelati študija požarne
varnosti, ki mora upoštevati tudi morebitne vplive obstoječih
industrijskih objektopv v območju in požarno ogroženost naravnega okolja. Pri načrtovanju objektov je potrebno zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve ter
pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja pri požaru,
predvsem pa dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila ter pri tem upoštevati morebitni vpliv obstoječih industrijskih objektov.
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28. člen
(varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Upoštevati je potrebno naravne omejitve (poplavnost
in visoko podtalnico, erozivnost iter plazovitost terena in temu
prilagoditi rešitve.
(2) Novogradnje je potrebno načrtovati varno glede na
stopnjo potresne ogroženosti območja in temu primerno je
potrebno zasnovati vse stavbe. Pri gradnji novih objektov, za
katere ni potrebno graditi zaklonišč, je potrebno ojačiti prvo
ploščo.
(3) Obravnavano območje se nahaja delno na poplavnem območju, kar je potrebno upoštevati pri rešitvah, predvsem v območju ki ga cesta na nasipu varuje pred razlitjem
poplavne vode.
(4) Upoštevati je potrebno Uredbo ograditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) in v primeru, da
zaklonišče ni potrebno, ojačiti prve plošče novih objektov.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
29. člen
(faznost izvajanja OPPN)
(1) Izvedbi posameznih objektov v ožjih območjih (A do
F) mora slediti tudi izgradnja komunalne opreme za te objekte. Zaključeno fazo pomeni gradnja objekta z vso pripadajočo
zunanjo ureditvijo ter prometno, komunalno in energetsko
infrastrukturo, ki je potrebna za funkcioniranje tega objekta.
Posamezne faze se lahko izvajajo tudi sočasno.
(2) V območjih razen v območju F so izvedeni primarni
vodi. Za vsa območja velja, da se po projektih za nove objekte
v območju izvede tudi sekundarno omrežje ali hišni priključki,
kar bo predstavljalo komunalno ureditev parcel.
(3) Glavna prometna os se lahko izvede tudi po posameznih odsekih, prav tako morebitni izvlečni tiri za posamezne investitorje ter vodnogospodarske ureditve – propusti in
hudourniška korita.
30. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Pri izvedbi posameznih sklopov objektov imajo za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej
investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjami morajo organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradenj ni poslabšana in da ne prihaja
do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;
– v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravnihrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;
– zagotoviti morajo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in naprav;
– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela.
X. TOLERANCE
31. člen
(odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od
tehničnih rešitev, določenih s to ureditvijo, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geomehanskih,
hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki
so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno
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tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne
smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Dopustne so naslednje tolerance:
– odstopanje odstotka zazidanosti je dovoljeno do 3%,
– 15% tlorisne površine objektov je lahko višja od predpisane višine oziroma etažnosti (etažnost proizvodnih in poslovnih objektov je od 3,50 do 5,00 m), vendar ne sme presegati
18 m višine,
– silosi, dimniki in podobni objekti so lahko visoki največ
18 m,
– dopustna je sprememba parcelacije zemljišč za gradnjo,
vendar le v okviru dovoljenih toleranc tlorisnih gabaritov objektov in dovoljenih toleranc glede prometne ureditve.
(3) Pri prometnem so možna odstopanja na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega
koncepta OPPN.
(4) Pri komunalnem in energetskem urejanju prostora so
možna odstopanja tras posameznih vodov na podlagi ustrezne
projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši
obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska
vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN pod pogojem, da so spremembe ureditve v soglasju
z njihovimi upravljalci.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN LASTNIKOV
NEPREMIČNIN PRI IZGRADNJI KOMUNALNE OPREME NA
OBMOČJU OPPN
32. člen
(gradnja komunalne opreme)
(1) Gradnjo komunalne opreme zagotavlja občina. V
primeru, da se na podlagi sprejetega programa opremljanja
sklene pogodba o opremljanju, pa se lahko investitorji in občina dogovorijo, da bodo investitorji sami zgradili komunalno
opremo za predvideno območje.
(2) Stroški izgradnje obstoječe in nove opreme, ki odpadejo na posameznega investitorja, bodo določeni v skladu z
veljavno zakonodajo.
XII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(hramba in vpogled)
Občinski podrobnejši prostorski načrt je na vpogled pri
pristojnih službah Občine Jesenice in na Upravni enoti Jesenice.
34. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Kranj
in pristojne občinski inšpektorat in redarstvo.
35. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2007
Jesenice, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o določitvi podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Jesenice

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena ter tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07
– UPB2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93 in spremembe), Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in
spremembe) Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 105/08)
in 13. ter 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na
33. seji dne 17. 12. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določitvi podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost
v Občini Jesenice
1. člen
S tem Pravilnikom se spreminja in dopolnjuje pravilnik o
določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Jesenice (v nadaljevanju: Pravilnik).
2. člen
Drugi odstavek 1. člena Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice (v nadaljevanju: Pravilnik), se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa tudi pogoje in postopek za izdajo
enkratnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata na
območju Občine Jesenice dlje, kot traja potrjeni obratovalni
čas«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena Pravilnika se za tretjo alinejo
doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»obdobje v koledarskem letu (mesec december)«.
4. člen
Zadnja alineja prvega odstavka 3. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»predhodne kršitve javnega reda, ki se nanašajo na obratovanje gostinskega obrata in so bile storjene v gostinskem
obratu, neposredni bližini ali so posledica obratovanja gostinskega obrata in je policija o tem sestavila poročilo o kršitvah
oziroma podala predlog inšpekcijskim ter drugim pristojnim
službam in o tem obvestila pristojni organ občine«.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: nosilec gostinske dejavnosti) lahko za gostinske obrate zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa za čas med 5. in 6. uro zjutraj in med
22. in 1. uro naslednjega dne za vse dni v tednu. Gostinec
oziroma kmet mora poskrbeti, da po 22. uri obratovanje gostinskega obrata ni moteče za okolico.
Nosilec gostinske dejavnosti lahko za gostinske obrate, ki
se nahajajo na območju mednarodnih mejnih prehodov in ob
avtocestah, zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa za čas
med 0. in 24. uro za vse dni v tednu«.
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6. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, ko gostinski obrat obratuje na območju mednarodnih mejnih prehodov in ob avtocestah oziroma na območjih, določenih kot prireditvena mesta, lahko enote gostinskih
obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov, zaprosijo za
obratovanje v enakem podaljšanem obratovalnem času kot
gostinski obrat«.
7. člen
Prva alineja prvega odstavka 7. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»predložiti mora pisno soglasje lastnika poslovnega prostora, kjer se gostinski obrat nahaja, kolikor ni lastnik gostinskega obrata; v primeru, da gre za večstanovanjsko stavbo,
mora pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov vseh posameznih
delov, katerih zidovi in stropi stanovanj (bivalnih prostorov)
mejijo z njegovim poslovnim prostorom«.
8. člen
Peta alineja prvega odstavka 7. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»da v zadnjih 3 mesecih ni bila obravnavana kršitev
javnega reda, storjena v gostinskem obratu, neposredni bližini
gostinskega obrata, če je posledica obratovanja gostinskega
obrata in je bil o tem obveščen pristojni organ občine«.
9. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ občine soglasje ali odločbo pošlje v vednost območni enoti pristojnega tržnega inšpekcijskega organa, Policijski postaji Jesenice in krajevno pristojni krajevni
skupnosti«.
10. člen
Prva alineja prvega odstavka 11. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»če pristojni državni organ ali službe, ki opravljajo nadzor
nad izvajanjem javnega reda ugotovijo, da je prišlo v času
obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem
času kršitve javnega reda v gostinskem obratu in v neposredni
bližini gostinskega obrata in so o tem sestavile poročilo o kršitvah oziroma podale predlog inšpekcijskim in drugim pristojnim
službam ter o tem obvestile pristojni organ občine«.
11. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru navedenih razlogov iz prejšnjega odstavka tega
člena pristojni organ občine z odločbo prekliče izdano soglasje
za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega
obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi, terase ipd.)
v podaljšanem obratovalnem času, o čemer obvesti pristojno
inšpekcijsko službo. Ob tem nosilcu gostinske dejavnosti za 3
mesece odvzame možnost pridobitve tega soglasja«.
12. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na že potrjeni obratovalni čas lahko nosilec
gostinske dejavnosti zaprosi za izdajo enkratnega soglasja za
obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas. Za pridobitev soglasja mora gostinec izpolnjevati
pogoje iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
Obratovalni čas iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša
najdlje do 6. ure zjutraj naslednjega dne ob priložnostih, kot so
plesi, veselice, koncerti, športne prireditve, idr. Soglasje se izda
za posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira
in se odvija znotraj gostinskega obrata.
Nosilec gostinske dejavnosti mora pristojni organ občine
za podaljšanje obratovalnega časa iz prvega odstavka tega
člena z vlogo na enotnem obrazcu zaprositi pred začetkom
prihajajočega meseca za vse načrtovane prireditve v pri-
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hajajočem mesecu, vendar najpozneje osem dni pred prvo
prireditvijo v mesecu. Soglasje je vezano na točno določene
datume oziroma termin večdnevne prireditve in ne velja za
druge dneve.
Pristojni organ občine posamičnega soglasja ne izda v
primerih, navedenih v 11. členu tega pravilnika. Nosilec gostinske dejavnosti v tem primeru ne more pridobiti tega soglasja
v obdobju naslednjih treh mesecih od dneva zadnje uradno
ugotovljene kršitve.
Za zunanje enote gostinskega obrata (gostinski vrtovi,
terase ipd.) se lahko obratovalni čas z enkratnim soglasjem podaljša do 2. ure naslednjega dne, ob priložnostih in pogojih, ki
so navedeni v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena.
Na območju mednarodnih mejnih prehodov in ob avtocestah
oziroma na območjih, določenih kot prireditvena mesta, lahko
enote gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj zaprtih prostorov,
zaprosijo za obratovanje v enakem podaljšanem obratovalnem
času kot enote znotraj gostinskega obrata«.
13. člen
Črtajo se 14., 15. in 16. člen Pravilnika.
14. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravlja
pristojna inšpekcijska služba, v skladu z določbami veljavnega
Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost,
ki ga sprejme pristojni državni organ (v nadaljevanju: državni
pravilnik) in Zakona o gostinstvu«.
15. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nosilci gostinske dejavnosti morajo obratovalni čas gostinskih obratov uskladiti z določili tega pravilnika najkasneje
do 1. julija 2010«.
16. člen
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice, pričnejo
veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-35/2009
Jesenice, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

4914.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini
Jesenice

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ter
13. in 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na
33. seji dne 17. 12. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje
razvoja gospodarstva v Občini Jesenice
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice (Uradni list
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RS, št. 55/07 in spremembe; v nadaljevanju: pravilnik) se za
četrto alinejo četrtega odstavka 3. člena doda nova alineja, ki
se glasi:
»so podjetja iz sektorjev: ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov«.
2. člen
V 3. členu se za četrtim odstavkom doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Državna pomoč ne sme biti:
– pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega,
– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem
sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora«.
3. člen
Prva alineja tretjega odstavka 12. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 3. člena tega
pravilnika«.
4. člen
Prva alineja tretjega odstavka 13. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 3. člena tega
pravilnika«.
Druga alineja četrtega odstavka 13. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»naložba mora biti ohranjena vsaj dve leti po njenem
zaključku«.
5. člen
Prva alineja četrtega odstavka 14. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»naložba mora biti ohranjena vsaj dve leti po njenem
zaključku«.
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– fizične osebe, ki se bodo z dejavnostjo oddaje nastanitvenih zmogljivosti za potrebe turizma ukvarjale in bodo svojo
dejavnost ustrezno priglasile oziroma registrirale.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa notranje opreme za ureditev sob pri
sobodajalcih;
– oglaševalski stroški sobodajalca;
– strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– strošek komunalnega prispevka, odmerjenega z odločbo na podlagi veljavnega občinskega odloka.
Višina:
– sofinanciranje upravičenih stroškov notranje opreme
za ureditev sob pri sobodajalcih in stroškov oglaševanja do
50% vrednosti;
– odmera za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se zniža v prvih treh letih, in sicer za:
1. 50% v prvem letu
2. 30% v drugem letu
3. 10% v tretjem letu
– do 75% znižanje komunalnega prispevka.
Najvišja višina dodeljenih sredstev na upravičenca se
določi z javnim razpisom.
Pogoji:
– dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva
po tem pravilniku, mora upravičenec opravljati vsaj še 2 leti
po zaključeni investiciji«.
8. člen
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-36/2009
Jesenice, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

6. člen
Prva alineja četrtega odstavka 15. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 3. člena tega
pravilnika«.
7. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi: spodbujanje sobodajalstva
»Namen ukrepa je spodbujanje sobodajalstva z namenom spodbujanja razvoja turizma na območju občine.
Predmet:
– sofinanciranje nakupa notranje opreme za ureditev sob
pri sobodajalcih,
– sofinanciranje stroškov oglaševanja,
– olajšave pri odmeri nadomestil za uporabo stavbnih
zemljišč,
– olajšave pri obračunu komunalnega prispevka.
Vrsta pomoči
– dotacija: sofinanciranje nakupa notranje opreme za
ureditev sob pri sobodajalcih,
– dotacija: sofinanciranje oglaševanja,
– dotacija: olajšave pri odmeri nadomestil za uporabo
stavbnih zemljišč,
– dotacija: olajšave pri obračunu komunalnega prispevka.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike
gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah;

PIVKA
4915.

Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
UPB-2 (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07 in 94/07), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99 in spremembe) je Občinski svet Občine Pivka na
25. seji dne 16. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Pivka za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Pivka za leto 2010 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
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411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

765.833

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

347.114

413 Drugi tekoči domači transferi

931.183

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.685.824

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.685.824

Skupina/Podskupina kontov
I.

70

72

9.808.465

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.465.132

DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

4.221.844

431 Investicijski transferi

179.690

3.414.526

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

704 Domači davki na blago in storitve

301.343
0

NEDAVČNI PRIHODKI

1.243.288

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.108.584

43

III.

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

24.752
300.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

75

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

711 Takse in pristojbine

3.000

712 Denarne kazni

2.005

750 Prejeta vračila danih posojil

0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

49.399

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

714 Drugi nedavčni prihodki

80.300

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

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

KAPITALSKI PRIHODKI

435.596

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

384.596
0

6.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

6.000

3.901.737

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.422.697

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

1.479.040

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
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

44

0

TRANSFERNI PRIHODKI

II.

V.

51.000

PREJETE DONACIJE

731 Prejete donacije iz tujine

41

204.442

505.975

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolg. sredstev

74

42

INVESTICIJSKI TRANSFERI

703 Davki na premoženje

721 Prihodki od prodaje zalog

73

Proračun leta
2010

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

706 Drugi davki
71

v EUR

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

10.108.465

C. RAČUN FINANCIRANJA

1.949.897

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

367.731

50

ZADOLŽEVANJE

0

300.000
0

500 Domače zadolževanje

300.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

5.346

550 Odplačila domačega dolga

0

2.268.302

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

0

62.003
1.457.867
56.950

224.172
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300.000

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

300.000

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

0

9009 Splošni sklad za drugo

0

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Pivka.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan,
oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. prihodki takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki drugih ekoloških taks,
5. koncesijska dajatev,
6. turistična taksa.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega programskega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če
nastanejo zato utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah
manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih
sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in
realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med
proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno
za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov,
ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi v Načrtu razvojnih programov za
obdobje 2010–2013, če je to potrebno za pridobivanje sredstev
iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre nove
postavke v proračunu, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo
mogoče prevideti, oziroma če je to potrebno za pridobivanje
sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih
utemeljenih razlogov. Sredstva za nove odprte postavke se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev
iz drugih postavk.
6. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo
deloma ali v celoti realizirale v proračunu za leto 2010, se lahko
prenesejo v proračun za leto 2011.

7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
8. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil
v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega
v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta, razen v primeru, če gre
za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov,
ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
9. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. proračunski sklad – taksa za obremenjevanje vode,
3. proračunski sklad – taksa za obremenjevanje okolja.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
5.346,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 12.519 EUR
župan in o tem obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se
lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
a) sredstva rezerv občine,
b) občina se lahko zadolži za sredstva sofinanciranja
investicije iz proračuna Evropske unije največ do višine
odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh
sredstev,
c) najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz b) odstavka
tega člena. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja
javne finance. Občina se v tekočem proračunskem letu lahko
zadolži, v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne
presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna
za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem
letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke
iz državnega proračuna za investicije.
Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju
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osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in
javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij,
ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže
dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije
in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije
in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske
dobe investicije.
O dolgoročni zadolžitvi odloča Občinski svet Občine
Pivka. Pogodbe o dolgoročnem zadolževanju sklepa župan
na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju
ministra, pristojnega za finance.
V primeru, da občina ugotovi, da so obveznosti za odplačilo glavnice in obresti iz naslova obstoječega zadolževanja
neugodne, lahko obstoječe zadolževanje nadomesti z novim
ugodnejšim zadolževanjem. Nadomestitev izvede komisija,
ki jo imenuje župan.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Pivka, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna
leta pred letom, v katerem se daje poroštvo.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do
višine 300.000 eurov.

Št.

13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Pivka v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3201-25/2009
Pivka, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

4916.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Pivka za leto 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07), 179. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 58/03 – ZZK-1), 218. člena Zakona o graditvi
objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 –
popr., 120/06 – odl. US: U-I286/04-46, 126/07 – ZGO-1B) in
10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/99, 24/01, 3/02 in 59/03, 19/08
in 33/09) je Občinski Svet Občine Pivka na 25. redni seji dne
16. 12. 2009 sprejel

Stran

14855

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Pivka za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore na območju Občine Pivka za leto 2010 znaša mesečno
0.000085 EUR.
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo gradbene parcele in vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine
Pivka za leto 2010 znaša mesečno 0.0000017 EUR.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se
uporablja od 1. 1. 2010.
Št. 3201-25/2009
Pivka, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2010 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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ROGAŠKA SLATINA
4917.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
severnega dela naselja Zgornja Kostrivnica

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je župan Občine
Rogaška Slatina dne 10. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje severnega dela
naselja Zgornja Kostrivnica
1. člen
(predmet Sklepa)
S tem sklepom se določijo ocena stanja in razlogi za
pripravo, območje urejanja, način pridobitev strokovnih rešitev,
roki in posamezne faze, pristojni nosici urejanja prostora ter
obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje severnega dela naselja Zgornja
Kostrivnica (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi
za pripravo novega OPPN:
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje
Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000, dopolnjen
2002 (Uradni list RS, št. 83/03). Obravnavano območje
se nahaja na zazidljivih zemljiščih znotraj naselja Zgornja
Kostrivnica.

Stran
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Št.

108 / 28. 12. 2009

(2) Razlogi za pripravo OPPN:
Razlogi so za pripravo so interes Občine Rogaška Slatina
in Krajevne skupnosti Kostrivnica za ureditev območja.
(3) Predvidena ureditev OPPN:
Znotraj območja urejanja je predvidena ureditev stanovanjske gradnje in objektov za centralne dejavnosti. Predvidena je rekonstrukcija občinske ceste z ureditvijo krožišča
in regulacija vodotoka ob njem. Znotraj območja urejanja so
predvidene odstranitve dotrajanih objektov, ki so v stanju ruševin oziroma propadajo ter ureditev novih prometnih dosotopov
in infrastrukturna ureditev območja.
3. člen
(Območje urejanja OPPN)
Velikost območja OPPN je približno 3 ha. Ureditveno območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: del 1235,
del *4, del*1/2, del 146/1, del 1234/2, del 17/1, del *292, del
17/3, del 2, del 1/2, del 1/1, del 678/5, del 678/2, del 1227/1, del
678/3, del 647/1, del 623/1, del 623/2, del 724/1, del 721/2, del
714, del 1230, del 713, del 710, *3, 678/6, 678/4, 724/2, *156,
723, 722, 712, *166, *163, *165, *164, 682, 683/1, 681, *308,
*161, *162, 679/1, 680, 679/2, *291, vse k.o. Drevenik

Uradni list Republike Slovenije
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Pisarna Celje, Lava 11, Celje,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
5. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
7. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška
Slatina d.o.o., Celjska cesta 10, Rogaška Slatina,
8. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina – promet,
9. Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, p.p. 2608, 1001
Ljubljana (varstvo narave),
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Naročnik in investitor OPPN je Občina Rogaška Slatina,
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

4. člen

8. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(objava sklepa)

Za izdelavo OPPN bodo izdelane strokovne podlage,
na katerih bo temeljila rešitev prostorske ureditve. Optimalna rešitev bo izbrana glede na zaključke strokovnih podlag.
Investitor pridobi tudi idejne načrte objektov, infrastrukturnih
vodov in naprav, cest in protipoplavnih ukrepov kolikor bodo
potrebni.
V postopku sprejemanja OPPN je potrebno med seboj
uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in
pogoje nosilcev urejanja prostora.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na javnem spletu.
Št. 320-0009/2009-01
Rogaška Slatina, dne 10. decembra 2009
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

5. člen
(roki in posamezne faze za pripravo OPPN)
Roki posameznih faz so predvideni od objave sklepa
naprej in so okvirni:
– priprava osnutka OPPN (1 mesec po prejemu geodetskega posnetka z zbirnikom infrastrukturnih vodov),
– izdelava strokovnih podlag (1 mesec po objavi sklepa),
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (1 mesec),
– dopolnitev osnutka OPPN (2 meseca po prejemu vseh
smernic),
– javna razgrnitev in javna obravnava (1 mesec),
– sprejem stališč do pripomb in predlogov po končani
javni razgrnitvi (10 dni),
– izdelava dopolnjenega osnutka (1 mesec),
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (2 meseca),
– izdelava predloga Sprememb OPPN in sprejem predloga na seji Občinskega sveta (1 mesec),
– objava OPPN v Uradnem listu RS.
Roki se lahko podaljšajo zaradi časovnega zamika posamezne faze kot je pridobivanje smernic, morebitna ponovna javna razgrnitev, usklajevanja in aktivnosti občinskega
sveta.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – varstvo okolja (celovita presoja
vplivov na okolje),

ROGAŠOVCI
4918.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Rogašovci za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZLSUPB2), 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US 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), Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl.
US in 57/08) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni
list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski
svet Občine Rogašovci na 26. redni seji dne 22. 12. 2009
sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Rogašovci
za leto 2009
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2009 (Uradni list RS, št. 10/09 in 82/09)
tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Proračun
leta 2009
I.

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

3.175.535

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.028.782

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

1.915.179

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.883.568

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

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

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

500

712

DENARNE KAZNI

717

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

60.400

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

68.015

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

36.800

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

70

16.131
15.480

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.655.124

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

1.655.124

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

451.574

430

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI

432

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

4.000
75

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

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

31.215

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

56.500

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

56.500

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI

740

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

741

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

30.000
406.535
85.192
522.269

89.210
362.364

–796.510

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

730

74

14857

SUBVENCIJE

44

731

Stran
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113.603
47.986

108 / 28. 12. 2009 /

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

1.022.238

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

606.967

2.650

2.650
10.000
10.000

–7.350

C. RAČUN FINANCIRANJA
50
415.271
3.972.045

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

821.351

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

110.890

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

550

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

21.066
677.145
2.250
10.000
1.043.996

0

11.220

–815.080

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–11.220

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

796.510

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009

11.220

Splošni sklad za drugo

815.080
815.080
«

Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-19/2009-9
Rogašovci, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

4919.

2. člen
A)

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

3.746.045

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.259.660

DAVČNI PRIHODKI

1.201.546

700 Davki na dohodek in dobiček

1.089.290

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni
list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/85 in 79/06) je Občinski svet
Občine Rogašovci na 26. redni seji dne 22. 12. 2009

703 Davki na premoženje

77.020

704 Domači davki na blago in storitve

35.236

706 Drugi davki
71

1. člen
5. člen Sklepa o pomoči za novorojence (Uradni list RS,
št. 34/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec prejme ob rojstvu otroka znesek v višini
150 EUR«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.

74

300

712 Globe in druge denarne kazni

–

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

–

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prod.zemlj. in neopred.
sredstev

ŠALOVCI

39.100
198.660
90.000
–
108.660

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih virov

–

731 Prejete donacije iz tujine

–

TRANSFERNI PRIHODKI

2.287.725

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.287.725

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.699.392

40

TEKOČI ODHODKI

ODLOK
o proračunu Občine Šalovci za leto 2010

41

615.997

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

97.388

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

15.703

402 Izdatki za blago in storitve

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šalovci za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

18.714

721 Prihodki od prodaje zalog

73

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS,
št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 25. redni seji dne
21. decembra 2009 sprejel

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2010

58.114

714 Drugi nedavčni prihodki
72

–

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

Št. 033-0002/2007-01/04-4
Rogašovci, dne 22. decembra 2009

4920.

Proračun
za leto 2010

I.

Sklep o spremembi Sklepa o pomoči
za novorojence

SKLEP
o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence

v eurih

402.721

403 Plačila domačih obresti

23.858

409 Rezerve

76.327

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

442.976
200.919

Uradni list Republike Slovenije
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

43

Št.

92.548
149.509

414 Tekoči transferi v tujino

-

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.590.179

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.590.179

INVESTICIJSKI TRANSFERI

50.240

431 Investicijski transferi prav.
in fizič. osebam,ki niso pror. uporabniki

10.074

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

40.166

III.

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

46.653

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

V.

VI.

VII.

C)

–

751 Prodaja kapitalskih deležev

–

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

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

–

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

–

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

–

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

–

46.653

RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

ZADOLŽEVANJE

300.000

500 Domače zadolževanje

300.000

IX.

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA

353.190

550 Odplačila domačega dolga

353.190

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

–53.190

X.

Stran

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

14859

–6.537

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

6.537

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šalovci.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

750 Prejeta vračila danih posojil

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

XI.
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3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požari (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1),
– prihodki turistične takse,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
– prejemki iz državnega proračuna in iz drugih virov za
določene namene,
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenski izdatki
proračuna za leto 2010 so tudi izdatki za odpravo nesorazmerij
v plačah določenih v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru za obdobje januar-junij in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2010 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije. Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za
tekočo porabo in o likvidnostnem zadolževanju.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo.
Proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske transfere ne sme presega 70% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu proračunskega uporabnika.

Stran

14860 /
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Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega
uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Sredstva proračunske rezerve občine se v letu 2010
oblikuje v višini 0,5% skupno doseženih prihodkov v letu
2010.
Izločanje sredstev v proračunsko rezervo preneha, ko
višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5% vseh prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in
drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o porabi
obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Za odločanje o pridobitvi in
odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev in odtujitev
nepremičnega premoženja, v skladu s sprejetim programom,
se pooblašča župana.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko
zadolži v skladu z ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Šalovci, v letu 2010 ne sme preseči z zakonom določenega
zneska.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine)
se lahko v letu 2010 zadolžijo s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča župan. Poroštvene pogodbe v imenu občine
sklepa župan.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šalovci v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-42/2009
Šalovci, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

4921.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
Šalovci d.o.o.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 268.
in 408. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3), 12. člena Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS,
št. 9/07) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS,
št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 25. redni seji dne
21. decembra 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
Šalovci d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
Šalovci d.o.o. (Uradni list RS, št. 21/04) se v drugem odstavku
8. členu črta peta alineja.
2. člen
Na koncu prvega odstavka 10. člena se doda nova alineja: »imenuje in razrešuje direktorja družbe«.
3. člen
V 11. členu se črtata drugi in tretji odstavek in se nadomestita z novim besedilom, ki se glasita:
»Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet na način
in po postopku določenim z aktom o ustanovitvi podjetja ali
drugim aktom. Z aktom o ustanovitvi podjetja se določijo tudi
pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
Direktorja imenuje nadzorni svet za 4 leta. Ista oseba pa
je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.«
4. člen
Vsa druga določila odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Šalovci d.o.o. ostanejo nespremenjena in v
veljavi.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009
Šalovci, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4922.

Št.

SOGLASJE
k določitvi cene storitve pomoči družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoči družini na domu za leto 2010
1. člen
Občinski svet Občine Šalovci soglaša, da bo ekonomska
cena storitve pomoči družini na domu od 1. 1. 2010 znašala
16,64 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški
storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,08 EUR na uro in stroški
strokovnega vodenja v višini 2,56 EUR.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do uporabnikov storitve pomoči družini na domu se določa cena v višini 7,04 EUR
na uro, kar predstavlja 50% cene za uporabnike – stranke (50%
cene za neposredno socialno oskrbo negovalk). Razliko do
polne ekonomske cene storitve, ki skupaj znaša 9,60 EUR, bo
Občina Šalovci kot subvencioniranje cene pokrivala iz sredstev
občinskega proračuna. Kot subvencijo k storitvi pomoči družini
na domu do uporabnikov pa Občina Šalovci priznava ceno
7,04 EUR na uro.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva
za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010
dalje.
Št. 122-15/2009
Šalovci, dne 21. decembra 2009

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Šmarješke Toplice v obdobju od 1. januarja 2010 do
31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja) oziroma do sprejetja proračuna Občine Šmarješke
Toplice za leto 2010, v kolikor bo ta sprejet pred iztekom tega
obdobja.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/09,
51/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

I.

70

505.100

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

504.200

DAVČNI PRIHODKI

494.850

700 Davki na dohodek in dobiček

460.000

703 Davki na premoženje

706 Drugi davki

Sklep o začasnem financiranju Občine
Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec
2010

Na podlagi 33. 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 in 14/07 – ZSPDPO) in
82. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS,
št. 21/07) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 22. 12.
2009 sprejela

71

Proračun
januar–
marec 2010

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

704 Domači davki na blago in storitve

4923.

14861

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Stran

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Šmarješke
Toplice v obdobju januar–marec 2010

Soglasje k določitvi cene storitve pomoči
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoči družini na domu za leto
2010

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 in 41/07), 38. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09)
ter 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06)
je Občinski svet Občine Šalovci na 25. redni seji dne 21. decembra 2009 sprejel
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3.850
31.000
0

NEDAVČNI PRIHODKI

9.350

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

3.400

711 Takse in pristojbine

400

712 Denarne kazni

200

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

300

714 Drugi nedavčni prihodki

5.050

Stran

14862 /

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

440 Dana posojila

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

PREJETE DONACIJE

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

73

74

Št.
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TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Uradni list Republike Slovenije

900
900

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

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.)

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

398.930

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

40

TEKOČI ODHODKI

157.282

50

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

0

409 Rezerve

0

TEKOČI TRANSFERI

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

43

III.

91.062

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

56.989
9.231

142.023
0
116.623
2.300
23.100

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

98.625

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

98.625

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.000

431 Investicijski transferi

1.000

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

106.170

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

75

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

0

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

106.170
0
-106.170

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

800.000

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

4. člen

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V.

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

II.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

0

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
0

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Uradni list Republike Slovenije
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Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0,00 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 410-0013/2009-1
Šmarjeta, dne 22. decembra 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

ŽELEZNIKI
4924.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
76/08, 100/08, 79/09) in 19. člena Statuta Občine Železniki
(Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki
na 20. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

S K L EP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Zemljišča parc. št. 696/25, v izmeri 769 m2, 696/26, v
izmeri 668 m2, 719/15, v izmeri 760 m2 in 719/17, v izmeri
1728 m2, vse vpisane v z. k. vl. št. 787, k.o. Železniki, kot javno
dobro, prenehajo biti javno dobro v splošni rabi.
II.
Dovoljuje se, da se zemljišča parc. št. 696/25, v izmeri
769 m2, 696/26, v izmeri 668 m2, 719/15, v izmeri 760 m2
in 719/17, v izmeri 1728 m2 odpišejo iz z. k. vl. št. 787, k.o.
Železniki in se vpišejo v z. k. vl. št. 77, k.o. Železniki, kjer je
vpisana lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, matična št.: 5883148.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-6/2009-009
Železniki, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
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VSEBINA
4886.
4887.
4888.
4889.
4890.
4891.

4892.

4893.

4894.

4895.

4896.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prekrških (ZP-1F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zunanjih zadevah (ZZZ‑1C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu okolja (ZVO-1C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
graditvi objektov (ZGO-1C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno
prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13)

4903.
14769

4904.

14770
14777

4905.

14786
14789
14792

USTAVNO SODIŠČE

Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2010 do 15. 7.
2010
14819

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter
javni objavi podatkov in informacij o investicijskem
skladu
14820
Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši opredelitvi primerov oziroma okoliščin, postopkov in
drugih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni oziroma jih
mora izpolnjevati vzajemni sklad, ki želi začasno
ustaviti odkup enot premoženja
14824
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o naložbah
investicijskega sklada
14824

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Ambrus
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Višnje
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Metnaj
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Metnaj
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Muljava
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Muljava
in k.o. Vrhe

4912.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje
14839
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v Občini Jesenice
14850
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje
razvoja gospodarstva v Občini Jesenice
14851

4913.

4914.

4897.

4898.
4899.
4900.

Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica
v obdobju januar–marec 2010
14826

ČRNA NA KOROŠKEM

Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva
predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in
Žerjav za leto 2010
14827
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Črna na Koroškem v letu 2010
14828
Sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje za leto 2010
14828
Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v
obdobju januar–marec 2010
14829

4902.

Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane
za leto 2010
14830

14839

JESENICE

PIVKA

Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2010
14852
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Pivka za leto 2010
14855

4917.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje severnega dela
naselja Zgornja Kostrivnica
14855

4918.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za
leto 2009
14856
Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence
14858

4919.

4920.
4921.
4922.

DIVAČA

4901.

14838
14838
14838
14838
14839

4915.
4916.

OBČINE
BOROVNICA

IVANČNA GORICA

4906.
4907.
4908.
4909.
4910.
4911.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2010 dalje
14824

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane 14833
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
14836
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas Poljane za leto 2010
14837

ROGAŠKA SLATINA

ROGAŠOVCI

ŠALOVCI

Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2010
14858
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Šalovci
d.o.o.
14860
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoči družini na domu za leto 2010
14861

ŠMARJEŠKE TOPLICE

4923.

Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarješke
Toplice v obdobju januar–marec 2010
14861

4924.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

GORENJA VAS - POLJANE

ŽELEZNIKI

14863
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