Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2009.12.28 13:46:20 +01'00'

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

Št.

109

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, ponedeljek

28. 12. 2009 Cena 2,30 €

DRŽAVNI ZBOR
4925.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament (ZVPEP-B)

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 volitvah poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament
(ZVPEP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski par‑
lament (ZVPEP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 16. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-8
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VOLITVAH POSLANCEV IZ REPUBLIKE
SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT
(ZVPEP-B)
1. člen
V Zakonu o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament (Uradni list RS, št. 96/02, 22/04 in 41/07
– ZVRK) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993
o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne
pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki
prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L št. 329
z dne 30. 12. 1993, str. 34).«.
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico voliti poslanca v Evropskem parlamentu ima dr‑
žavljanka oziroma državljan (v nadaljnjem besedilu: državljan)
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Republike Slovenije, ki ima pravico voliti poslanca Državnega
zbora. Pravico biti voljen za poslanca v Evropskem parlamentu
ima državljan, ki ima pravico biti voljen za poslanca Državnega
zbora.«.
V drugem odstavku se besedilo »stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji« nadomesti z besedilom »potrdilo o prijavi
prebivanja«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »nima stalnega pre‑
bivališča v Republiki Sloveniji in«.
3. člen
V 18. in 22. členu se besede »republiška volilna komisija«
v različnih sklonih nadomestijo z besedami »Državna volilna
komisija« v ustreznem sklonu.
4. člen
V prvem odstavku 20. člena se črta prva alineja.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta prva in druga
alineja.
5. člen
Za 24.e členom se doda nov 24.f člen, ki se glasi:
»24.f člen
Do začetka mandata Evropskega parlamenta za obdobje
2014 do 2019 pripada mandat osmega poslanca v Evropskem
parlamentu v skladu s tretjim odstavkom 13. člena tega zako‑
na kandidatu s tiste liste kandidatov, ki bi ji v skladu z drugim
odstavkom 13. člena tega zakona to mesto pripadlo glede na
izid glasovanja na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament 7. junija 2009.«.

KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem
uveljavitve protokola, s katerim se bo spremenil Protokol št. 36
o prehodnih določbah, ki je priložen k Lizbonski pogodbi, ki
spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi
Evropske skupnosti.
Št. 004-03/09-20/17
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EPA 767-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnih cestah (ZJC-E)

Uradni list Republike Slovenije
Za deseto alinejo se doda nova enajsta alineja, ki se

glasi:

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

»– prevozi cestninsko postajo oziroma drugo mesto ele‑
ktronske registracije z elektronsko napravo za cestninjenje na
vozilu neustreznega cestninskega razreda ali registrska šte‑
vilka vozila, ki ni enaka zapisu na elektronski napravi (deveta
alineja prvega odstavka 75.č člena tega zakona);«.

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-E)

KONČNA DOLOČBA

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnih cestah (ZJC-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 16. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-11
Ljubljana, dne 24. decembra 2009

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/09-85/19
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EPA 693-V

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

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

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O JAVNIH CESTAH (ZJC-E)
1. člen
V Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08
– ZCestV in 42/09) se prvi odstavek 75.c člena spremeni tako,
da se glasi:
»(1) Pri izvajanju nadzora ima upravljavec cestninskih
cest pooblastilo slikovno snemati vozila na kateremkoli delu
cestninske ceste za namen identifikacije registrske označbe
vozila in ugotavljanja pravilne uporabe vinjet, prevzema in
oddaje zadnjega veljavnega dokumenta za plačilo cestnine
v zaprtem sistemu cestninjenja ter pravilnosti registracije
pri plačevanju cestnine z elektronsko napravo za cestni‑
njenje.«.
2. člen
V prvem odstavku 75.č člena se šesta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– izvede elektronsko registracijo prehoda cestninske
postaje oziroma drugega mesta elektronske registracije v na‑
sprotju s splošnimi pogoji uporabe elektronskih naprav, ki jih
določi upravljavec cestninskih cest;«.
Za osmo alinejo se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– prevozi cestninsko postajo oziroma drugo mesto ele‑
ktronske registracije z elektronsko napravo za cestninjenje na
vozilu neustreznega cestninskega razreda ali registrsko števil‑
ko vozila, ki ni enaka zapisu na elektronski napravi;«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Način cestninjenja in plačevanja cestnine z elek‑
tronskimi mediji upravljavca cestninskih cest podrobneje uredi
upravljavec cestninskih cest v splošnih pogojih uporabe elek‑
tronskih naprav, ki jih sprejme na podlagi javnega pooblastila,
ter objavi na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.
3. člen
V prvem odstavku 77.a člena se sedma alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– izvede elektronsko registracijo prehoda cestninske po‑
staje oziroma drugega mesta elektronske registracije v naspro‑
tju s splošnimi pogoji uporabe elektronskih naprav, ki jih določi
upravljavec cestninskih cest (šesta alineja prvega odstavka
75.č člena tega zakona);«.

4927.

Zakon o spremembi Zakona o cestnini za
vozila, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg (ZCestV-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena
masa presega 3.500 kg (ZCestV-A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o cestnini za
vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
(ZCestV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 16. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-10
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O CESTNINI
ZA VOZILA, KATERIH NAJVEČJA DOVOLJENA
MASA PRESEGA 3.500 KG (ZCestV-A)
1. člen
V Zakonu o cestnini za vozila, katerih največja dovo‑
ljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08) se
besedilo tretjega odstavka 14. člena spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Določba druge alineje prvega odstavka tega čle‑
na se uporablja le pri cestninjenju z elektronskimi mediji
upravljavca cestninskih cest. Pri ostalih načinih cestninjenja
se uporablja višina cestnine, ki velja za emisijski razred
EURO 0.«.

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 438-02/09-10/19
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EPA 678-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4928.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega
prometa (ZZNSZP-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju
navigacijskih služb zračnega prometa
(ZZNSZP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Za‑
kona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa
(ZZNSZP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 16. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-12
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAGOTAVLJANJU NAVIGACIJSKIH SLUŽB
ZRAČNEGA PROMETA (ZZNSZP-B)
1. člen
V Zakonu o zagotavljanju navigacijskih služb zračenega
prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedi‑
lo) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon določa vrste, obliko in način ter organizacijsko
zasnovo zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa,
obseg služb in prostorsko zasnovo njihovega izvajanja, vrste
in obseg objektov, naprav in sistemov, potrebnih za izvajanje
storitev služb, financiranje navigacijskih služb zračnega pro‑
meta, dostop do računovodskih izkazov in vodenje skupne
stroškovne baze za Republiko Slovenijo, naloge in pooblastila
izvajalcev ter sodelovanje z istovrstnimi subjekti v drugih drža‑
vah in mednarodnih organizacijah, odškodninsko odgovornost
in obveznost zavarovanja odgovornosti, nadzor in sankcije za
kršitve določb tega zakona.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:

men:
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1. »operativni zračni promet« pomeni vse lete, ki se ne
izvajajo v skladu z določili za splošni zračni promet, za katere
je pravila in postopke določil pristojni nacionalni organ;
2. »predpisi Skupnosti o enotnem evropskem nebu« so
Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega
evropskega neba (okvirna uredba) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evrop‑
skega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi
uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in
(ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti
evropskega letalskega sistema (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009,
str. 34), Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zrač‑
nega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju
služb) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 10), zadnjič spremenje‑
ne z Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 21. oktobra 2009 o spremembi uredb (ES) št. 549/2004,
(ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z na‑
menom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega
sistema (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 34), Uredba (ES)
št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca
2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem
evropskem nebu (Uredba o zračnem prostoru) (UL L št. 96 z
dne 31. 3. 2004, str. 20), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES)
št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra
2009 o spremembi uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004,
(ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z namenom izboljša‑
nja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (UL L
št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 34) in Uredba (ES) št. 552/2004
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o inte‑
roperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa
(Uredba o interoperabilnosti) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str.
26), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evrop‑
skega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi
uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in
(ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti
evropskega letalskega sistema (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009,
str. 34) ter z njimi povezana izvedbena pravila;
3. »stalni nadzor« pomeni upravne nadzorne naloge, ki
se opravljajo zaradi preverjanja, ali so izpolnjeni pogoji, pod
katerimi je bila izdana določena listina, kadar koli v obdobju
veljavnosti te listine, in prav tako sprejetje zaščitnih ukrepov;
4. »prekinitve oziroma verjetne prekinitve zagotavljanja
storitev« so prekinitve zagotavljanja služb in verjetne preki‑
nitve zagotavljanja storitev, ki lahko nastanejo kot posledica
prekinitve delovnih procesov, vojaških konfliktov ali dejanj ne‑
zakonitega vmešavanja in naravnih nesreč, kot so opredeljene
v odobrenih dokumentih izvajalca služb.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak
pomen, kot ga določajo predpisi in drugi akti, ki veljajo oziroma
se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju letalstva.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem bese‑
dilu: ministrstvo), izvaja upravno-strokovni oziroma varnostni
nadzor zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa
v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi pod‑
zakonskimi akti, predpisi o letalstvu in predpisi Skupnosti o
enotnem evropskem nebu.«.
3. člen
V naslovu 2. poglavja se besedilo »ter delovna in orga‑
nizacijska zasnova opravljanja« nadomesti z besedilom » ter
organizacijska zasnova zagotavljanja«.
4. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

»3. člen

(pomen izrazov in nadzorni organ)

(zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po‑

(1) Izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa v
zračnem prostoru Republike Slovenije se v javnem interesu
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zagotavlja v skladu s predpisi, ki se uporabljajo v Republiki
Sloveniji, in v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo
Republiko Slovenijo.
(2) Službe zračnega prometa (ATS), letalske informacij‑
ske službe (AIS) ter komunikacijske, navigacijske in nadzorne
službe (CNS) (v nadaljnjem besedilu: službe) za potrebe splo‑
šnega zračnega prometa in operativnega zračnega prometa se
zagotavljajo v okviru javnega podjetja, katerega ustanoviteljica
in edina družbenica je Republika Slovenija. Službe se zagota‑
vljajo v pogojih obvezne republiške gospodarske javne službe
v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske javne služ‑
be, v kolikor ta zakon oziroma predpisi Skupnosti o enotnem
evropskem nebu ne določajo drugače.
(3) Meteorološke službe za potrebe splošnega zračnega
prometa in operativnega zračnega prometa se zagotavljajo v
okviru ministrstva, pristojnega za meteorologijo.
(4) Služba iskanja in reševanja zrakoplovov za potrebe
splošnega zračnega prometa in operativnega zračnega pro‑
meta se zagotavlja v okviru sistema državne uprave na ministr‑
stvu, pristojnem za promet, ministrstvu, pristojnem za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ministrstvu, pristojnem za
notranje zadeve, in ministrstvu, pristojnem za zdravje. Način
izvajanja službe iskanja in reševanja ter naloge posameznih
ministrstev na predlog ministra oziroma ministrice, pristojne za
promet (v nadaljnjem besedilu: minister), določi Vlada Republi‑
ke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) z uredbo.
(5) Če se na podlagi strokovne analize ugotovi možnost
smotrnejšega in kvalitetnejšega izvajanja službe iz prejšnjega
odstavka v okviru javnega podjetja, lahko vlada v celoti ali de‑
loma prenese izvajanje te službe na javno podjetje iz 4. člena
tega zakona.
(6) Vlada na usklajen predlog ministra in ministrice oziro‑
ma ministra, pristojnega za obrambo (v nadaljnjem besedilu:
minister za obrambo), določi način in pogoje izvajanja naviga‑
cijskih služb zračnega prometa za potrebe operativnega zrač‑
nega prometa. Pri tem se upošteva tudi vojaške standarde.«.
5. člen
V 4. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V aktu o ustanovitvi se lahko določijo tudi druge na‑
loge na področju navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih
mora javno podjetje izpolnjevati zaradi zagotavljanja javnega
interesa oziroma izpolnjevanja obveznosti Republike Slovenije
v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa.«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »240.000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »1.000.000,00 eurov«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako da glasi:
»(3) Za člane nadzornega sveta se imenujejo predstav‑
niki vlade in predstavniki delavk oziroma delavcev javnega
podjetja (v nadaljnjem besedilu: delavci). Člani nadzornega
sveta, ki so predstavniki vlade, se imenujejo na usklajen pre‑
dlog ministra, ministra, pristojnega za finance, in ministra za
obrambo. Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu
se določi z aktom o ustanovitvi in je enako eni tretjini članov
nadzornega sveta.«.
7. člen
Naslov 3. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »3. Ob‑
seg služb in prostorska zasnova njihovega izvajanja«.
8. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(obseg služb in prostorska zasnova)
(1) Javno podjetje izvaja storitve služb iz drugega in
petega odstavka 3. člena tega zakona v slovenskem zračnem
prostoru in izven njega v obsegu, pod pogoji in na način, kot
to določajo predpisi, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji,

Uradni list Republike Slovenije
in mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
Vlada lahko natančneje določi obseg in prostorsko zasnovo
izvajanja storitev služb.
(2) Z izvajanjem storitev služb iz prejšnjega odstavka
morajo biti zagotovljeni varnost, rednost, nemotenost in razvoj
upravljanja zračnega prometa ter izpolnjevanje mednarodnih
obveznosti Republike Slovenije v zvezi s službami. Storitve
služb za potrebe letov zrakoplovov, ki sodelujejo v akcijah is‑
kanja in reševanja ter v humanitarne ali zdravstvene namene,
letov zrakoplovov v sili in operativni zračni promet morajo biti
zagotovljeni tudi v primeru prekinitve oziroma verjetne prekini‑
tve zagotavljanja storitev služb iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je zagotavljanje navigacijskih služb zračnega pro‑
meta na letališčih, ki niso mednarodna letališča, in na vojaških
letališčih določeno s predpisi o letalstvu glede na referenčno
kodo, kategorijo in namen letališča ter glede na obseg zračne‑
ga prometa, določi način in obliko zagotavljanja navigacijskih
služb zračnega prometa na teh letališčih vlada. Stroške za‑
gotavljanja storitev navigacijskih služb zračnega prometa na
letališčih, ki niso javna letališča, razen za državne zrakoplove,
v celoti pokrije upravljavec letališča, v skladu s pisno pogodbo,
ki jo sklene z javnim podjetjem.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko upravljavec
letališča stroške zagotavljanja navigacijskih služb zračnega
prometa zaračuna uporabnikom storitev navigacijskih služb
zračnega prometa. Pri tem mora ravnati na primeren, nepri‑
stranski, pregleden in nediskriminatoren način, zaračunana
sredstva pa ne smejo preseči višine sredstev, plačanih za
zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa.«.
9. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(razveljavitev dovoljenja)
Ministrstvo po uradni dolžnosti izdano dovoljenje izvajalcu
navigacijskih služb zračnega prometa razveljavi, če pri izvaja‑
nju varnostnega nadzora pri upravljanju zračnega prometa ugo‑
tovi, da izvajalec kljub skladno s predpisi Skupnosti o enotnem
evropskem nebu naloženim korektivnim ukrepom in izdanim
direktivam o varnosti ne izpolnjuje več predpisanih zahtev in
pogojev, določenih v teh predpisih.«.
10. člen
V naslovu 4. poglavja se za besedo »služb« črtata vejica
in besedilo »ki so lastnina Republike Slovenije«.
11. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(infrastruktura služb)
(1) Javno podjetje planira, razvija, nabavlja in vzdržuje
objekte, naprave in sisteme, ki so potrebni za izvajanje služb iz
drugega in petega odstavka 3. člena tega zakona (v nadaljnjem
besedilu: infrastruktura služb), v skladu z odobrenima petletnim
in letnim poslovnim načrtom, kot sta določena z Uredbo Komi‑
sije (ES) št. 2096/2005 z dne 20. decembra 2005 o skupnih
zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa
(UL L št. 335 z dne 21. 12. 2005, str. 13), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 668/2008 z dne 15. julija 2008 o
spremembi prilog II do V Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih
zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa
v zvezi z delovnimi metodami in operativnimi postopki (UL L
št. 188 z dne 16. 7. 2008, str. 5), ki ju odobri minister.
(2) Javno podjetje mora zagotoviti varovanje infrastrukture
služb iz prejšnjega odstavka ter jo zavarovati pred poškodbami
in uničenjem.
(3) Infrastrukture iz prvega odstavka tega člena ni dovolje‑
no obremeniti s hipoteko ali jo odtujiti v nasprotju s poslovnim
načrtom iz prvega odstavka tega člena. Ne glede na predpise

Uradni list Republike Slovenije
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju infrastruktura služb ne more biti predmet
stečajne mase. Javno podjetje je dolžno voditi seznam infra‑
strukture iz prvega odstavka tega člena in ga skupaj s povzet‑
kom poslovnega načrta, v delu, ki se nanaša na splošni zračni
promet, objaviti na svojih spletnih straneh tako, da so razvidne
omejitve iz tega odstavka.
(4) Objekti in omrežja navigacijskih služb zračnega pro‑
meta imajo v zvezi s predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora in prostorskem načrtovanju glede prostorskih aktov
države, oprostitve plačila komunalnega prispevka, razlastitve in
omejitve lastninske pravice, pridobitve gradbenega dovoljenja
in pridobitve uporabnega dovoljenja položaj objekta državnega
pomena in objekta gospodarske javne infrastrukture državnega
pomena.«.
12. člen
Naslov 5. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »5. Fi‑
nanciranje navigacijskih služb zračnega prometa, dostop do
računovodskih izkazov in vodenje skupne stroškovne baze za
Republiko Slovenijo«.
13. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »Navigacijske
službe zračnega prometa se financirajo« nadomesti z besedi‑
lom »Stroški izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa
se krijejo«.
Besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka 9. člena
se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlada predpiše dovoljene oprostitve plačila pristoj‑
bin na terminalih, način in zavezance za povračilo pristojbin
izvajalcem navigacijskih služb zračnega prometa v zvezi z leti,
ki so oproščeni plačila pristojbin, ter druge posebnosti glede
pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa v skladu s
predpisi Skupnosti.
(3) Sredstva, katerih vir so pristojbine za storitve naviga‑
cijskih služb zračnega prometa, prihodki od drugih storitev v
okviru izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in sred‑
stva, pridobljena po prvem in drugem odstavku 10. člena tega
zakona, uporabniki storitev nakazujejo javnemu podjetju, ki jih v
odvisnosti od deleža v stroškovni bazi iz 12. člena tega zakona
nakaže izvajalcem posameznih navigacijskih služb zračnega
prometa in drugim upravičencem glede na namene, določene
v 13. členu tega zakona.
(4) Pristojbine za storitve navigacijskih služb zračnega
prometa in cene za druge storitve v okviru izvajanja naviga‑
cijskih služb zračnega prometa iz tega člena se zaračunavajo
v skladu s predpisi o letalstvu, ki se uporabljajo v Republiki
Sloveniji, in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko
Slovenijo.«.
14. člen
V naslovu 10. člena se črtata vejica in besedilo »ki jih
izvaja javno podjetje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo, pristojno za obrambo, in javno podjetje
skleneta pogodbo o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega
prometa za potrebe operativnega zračnega prometa, v kateri
dogovorita plačilo za opravljene storitve in morebitna druga
obligacijska razmerja v zvezi z uporabo objektov, opreme,
sistemov in naprav. Pri tem upoštevata tudi ureditev oprostitve
plačila pristojbin za zračno plovbo (storitve, opravljene v okviru
izvzetih letov).«.
15. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(dostop do računovodskih izkazov)
Pravico dostopa do računovodskih izkazov izvajalcev
navigacijskih služb zračnega prometa, ki te službe izvajajo v
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slovenskem zračnem prostoru, imajo pristojni nadzorni organi
v skladu s tem zakonom, predpisi o gospodarskih družbah ter
predpisi Skupnosti o enotnem evropskem nebu.«.
16. člen
V prvem odstavku 12. člena se črta besedilo »iz prvega
odstavka 3. člena tega zakona,«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na podlagi stroškovnih baz iz prejšnjega odstavka
javno podjetje vodi in vzdržuje skupno stroškovno bazo za
Republiko Slovenijo za oblikovanje pristojbin za navigacijske
službe zračnega prometa. Izvajalci navigacijskih služb zrač‑
nega prometa morajo javnemu podjetju zagotoviti potrebne
podatke v predpisanih rokih. Ministrstvo tekoče opravlja nadzor
nad vodenjem stroškovnih baz in oblikovanjem cene za enoto
storitve. Stroškovne baze in cene za enoto storitve za Republi‑
ko Slovenijo odobri minister.«.
Tretji odstavek se črta.
17. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S prihodki iz naslova opravljenih storitev navigacij‑
skih služb zračnega prometa se zagotavljajo sredstva za:
1. poslovanje javnega podjetja v zvezi z zagotavljanjem na‑
vigacijskih služb zračnega prometa, ki jih izvaja javno podjetje;
2. prispevke Republike Slovenije v proračun EUROCON‑
TROL-a in proračune podobnih organizacij s področja naviga‑
cijskih služb zračnega prometa, katerih članica je Republika
Slovenija;
3. zagotavljanje meteoroloških služb;
4. zagotavljanje službe iskanja in reševanja zrakoplovov
v delu, ki ga zagotavljajo pristojni državni organi;
5. pokrivanje stroškov, ki jih imajo pristojni nadzorni organi
s certifikacijo in stalnim nadzorom dovoljenja za izvajanje navi‑
gacijskih služb zračnega prometa;
6. druge finančne obveznosti glede izvajanja navigacijskih
služb zračnega prometa, ki so določene z mednarodnimi po‑
godbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
(2) Način delitve prihodkov iz prejšnjega odstavka pred‑
piše vlada.«.
18. člen
15. člen se črta.
19. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedo »držav« doda
besedilo »in mednarodnih organizacij«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javno podjetje lahko sklepa sporazume o koordinaciji
postopkov, izmenjavi podatkov in podobne sporazume z izva‑
jalci navigacijskih služb zračnega prometa v drugih državah in
mednarodnimi organizacijami, v okviru ustaljene mednarodne
prakse in dogovorjenih navigacijskih načrtov.«.
20. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(kritje odgovornosti in zavarovalno kritje)
(1) Javno podjetje mora zavarovati odgovornost za škodo,
povzročeno tretjim osebam, do višine, ki jo določi vlada.
(2) Zavarovanje iz prejšnjega odstavka se sklene gle‑
de odgovornosti za škodo, povzročeno v zvezi z izvajanjem
storitev služb iz 3. člena tega zakona, ki jih zagotavlja javno
podjetje.
(3) Če zavarovanje iz prvega odstavka tega člena ne
zadostuje za pokritje škodne odgovornosti po določenem ško‑
dnem primeru, za povračilo nepokritega dela škodne odgovor‑
nosti jamči Republika Slovenija.
(4) Kadar javno podjetje sklepa sporazume iz druge‑
ga odstavka 16. člena tega zakona, morajo taki sporazumi
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vključevati tudi določbe o razdelitvi odgovornosti med javnim
podjetjem in drugimi stranmi sporazuma. Če se zahteve glede
odgovornosti in zavarovalnega kritja drugih strank takih spora‑
zumov bistveno razlikujejo od slovenskih zahtev, mora javno
podjetje v takih primerih predhodno pridobiti soglasje vlade za
sklenitev takega sporazuma.«.
21. člen
Črtata se naslov 8. poglavja in 20. člen.
22. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor navigacijskih služb zračnega prometa za
splošni zračni promet izvaja ministrstvo, če z mednarodno po‑
godbo, ki zavezuje Republiko Slovenijo, ni določeno drugače.
Nadzor vključuje tudi stalni nadzor. Za upravni in strokovni nad‑
zor nad izvajanjem predpisov Skupnosti o enotnem evropskem
nebu lahko ministrstvo pooblasti kvalificirano osebo, ki jo izbere
na javnem natečaju, skladno z zakonom, ki ureja državno
upravo. V pooblastilu, ki mora vsebovati tudi obseg pooblastil,
ki se prenašajo na izbrano kvalificirano oseb, se določijo tudi
razlogi za morebitni predčasen odvzem danega pooblastila za
upravni in strokovni nadzor.
(2) Ministrstvo prizna zainteresirani pravni osebi status
kvalificirane osebe iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge
in v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku, če ta
oseba izpolnjuje zahteve, ki so določene v predpisih Skupnosti
o enotnem evropskem nebu. Nadzor po predpisih o državni
upravi ter stalni nadzor nad izpolnjevanjem zahtev za priznanje
statusa kvalificirane osebe izvaja ministrstvo. Ministrstvo po
uradni dolžnosti izdano priznanje statusa kvalificirane osebe
razveljavi ali zavrne podaljšanje njegove veljavnosti, če pri
izvajanju nadzora ugotovi, da kvalificirana oseba več ne izpol‑
njuje predpisanih zahtev za priznanje statusa, očitno napačno
izvaja nadzor, opušča dolžni nadzor ali ukrepanje v zvezi z
ugotovljenimi neskladji.
(3) Nadzor navigacijskih služb zračnega prometa za
operativni zračni promet usklajeno izvajata ministrstvo in mi‑
nistrstvo, pristojno za obrambo, v skladu z uredbo, ki jo na
usklajen predlog ministra in ministra, pristojnega za obrambo,
izda vlada.
(4) Če je z zakonom ali na podlagi zakona izdanim aktom
nadzor iz prvega odstavka tega člena prenesen v izvajanje
priznani organizaciji v skladu s predpisi Skupnosti o enotnem
evropskem nebu, se lahko na to organizacijo prenese tudi nad‑
zor navigacijskih služb zračnega prometa za operativni zračni
promet, če priznana organizacija izpolnjuje pogoje, določene s
predpisi o obrambi in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo
Republiko Slovenijo.
(5) Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa morajo
ministrstvu in ministrstvu, pristojnemu za obrambo, dati za
opravljanje stalnega nadzora na razpolago vse potrebne infor‑
macije in na zahtevo predložiti ustrezno dokumentacijo.«.
23. člen
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obveznosti v zvezi z izvajanjem storitev služb za
potrebe letov zrakoplovov, ki sodelujejo v akcijah iskanja in
reševanja ter v humanitarne ali zdravstvene namene, letov
zrakoplovov v sili in operativni zračni promet, ki morajo biti
zagotovljene tudi v primeru prekinitve oziroma verjetne preki‑
nitve zagotavljanja storitev, iz drugega odstavka 6. člena tega
zakona, se nanašajo tudi na zaposlene v javnem podjetju.«.
Tretji odstavek se črta.
24. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje za
prekršek javno podjetje, če:
1. zaradi opustitve izvajanja predpisanih ukrepov ne zago‑
tovi storitev služb v skladu z zahtevami tudi v primeru prekinitve
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oziroma verjetne prekinitve zagotavljanja storitev služb (drugi
odstavek 6. člena);
2. ne planira, razvija, nabavlja in vzdržuje infrastrukture
služb ali opusti varovanje infrastrukture služb (prvi in drugi
odstavek 8. člena).
(2) Z globo od 200 do 1.500 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba javnega
podjetja.«.
25. člen
Doda se nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(prekrški)
Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
zaposleni v javnem podjetju, ki ne opravi delovnih nalog, dolo‑
čenih v priročnikih, delovnih navodilih in ukrepih, določenih za
delovno mesto, na katerem opravlja svoje delovne obveznosti
za potrebe letov zrakoplovov, ki sodelujejo v akcijah iskanja
in reševanja ter v humanitarne in zdravstvene namene, letov
zrakoplovov v sili in glede operativnega zračnega prometa tudi
v primeru prekinitve oziroma verjetne prekinitve zagotavljanja
storitev (drugi odstavek 22. člena).«.
26. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se kaznuje za
prekršek javno podjetje, če:
1. na zahtevo ministra ne sodeluje pri pripravi strokovnih
podlag za izdajo pravnih aktov z delovnega področja služb
oziroma pri izdelavi izvedenskih mnenj in strokovnih gradiv s
področja služb (drugi odstavek 14. člena);
2. ne sklene zavarovanja odgovornosti v skladu z določ‑
bami tega zakona (19. člen);
3. za namene opravljanja nadzora ne ravna v skladu z
določbami tega zakona (četrti odstavek 21. člena).
(2) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba javnega
podjetja.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(pretvorba sredstev v upravljanju v kapitalski delež)
(1) Republika Slovenija poveča osnovni kapital javnega
podjetja s stvarnim vložkom, ki ga sestavljajo sredstva, ki so
bila dana v upravljanje javnemu podjetju Kontrola zračnega
prometa Slovenije, d.o.o., s pogodbo med Vlado Republike
Slovenije in javnim podjetjem Kontrola zračnega prometa Slo‑
venije, d.o.o., v kolikor ne gre za gradbene objekte, ki so zgra‑
jeni na zemljiščih v lasti Republike Slovenije in so namenjeni
daljšemu obdobju uporabe za potrebe navigacijskih služb zrač‑
nega prometa. Nerazporejeni dobiček, ki ga je javno podjetje
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ustvarilo v času
financiranja iz proračuna Republike Slovenije od 1. maja 2004
do 24. decembra 2005 ter z upravljanjem sredstev, ki jih je
imelo v upravljanju po navedeni pogodbi, ter z drugimi prihodki
od izvajanja služb od 25. decembra 2005 do dneva povečanja
kapitala po tem zakonu, se v celoti prenese v rezerve iz dobička
javnega podjetja, ki pripadajo dejavnosti navigacijskih služb
zračnega prometa iz 3. člena zakona, ki jih opravlja javno pod‑
jetje. V okviru rezerv iz dobička se oblikujejo zakonske rezerve
v višini 10 odstotkov stvarnega vložka iz tega odstavka, ostale
rezerve iz dobička pa se razporedijo na druge rezerve javnega
podjetja iz dobička, ki pripadajo dejavnosti navigacijskih služb
zračnega prometa iz 3. člena zakona, ki jih opravlja javno
podjetje.
(2) Povečanje kapitala in prenos rezerv javnega podjetja
iz prejšnjega odstavka se opravi najkasneje tri mesece po
uveljavitvi tega zakona.
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28. člen
(izvedbeni predpisi)
Vlada sprejme podzakonske predpise iz 4., 8., 13., 17.,
20. in 22. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih od
njegove uveljavitve.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE
(ZUL-C)

29. člen
(začetek vodenja operativnega zračnega prometa)
Ne glede na druge določbe tega zakona začne javno pod‑
jetje z zagotavljanjem navigacijskih služb zračnega prometa za
potrebe operativnega zračnega prometa po uveljavitvi predpisa
iz šestega odstavka 3. člena zakona, sklenitvi pogodbe iz
drugega odstavka 10. člena zakona in usposobitvi delavcev
javnega podjetja za vodenje operativnega zračnega prometa.

1. člen
V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) se tretji
odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Uradni list izhaja v elektronski obliki, ki se varno elek‑
tronsko podpiše in objavi na spletnih straneh javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

30. člen
(prehod delavcev)
Delavci, ki so na dan uveljavitve tega zakona zaposleni pri
ministrstvu, pristojnem za obrambo, in za potrebe operativnega
ali splošnega zračnega prometa opravljajo strokovne naloge
z delovnega področja služb, preidejo na delo v javno podjetje
najkasneje z dnem, ko to začne z vodenjem operativnega zrač‑
nega prometa v skladu z določbami tega zakona.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati prvi,
drugi in tretji odstavek 117. člena, prvi odstavek 118. člena,
peti odstavek 156. člena, 163. in 178. člen Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08
– odločba US in 33/09).
32. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-06/09-13/28
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EPA 679-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4929.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu
Republike Slovenije (ZUL-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-9
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kot dan izida posamezne številke uradnega lista se šteje
dan, ko je ta objavljena. Ta dan mora biti jasno označen.«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Vsak državni organ, ki ima določene uradne ure za po‑
slovanje s strankami, mora med uradnimi urami omogočati
brezplačen vpogled v elektronsko izdajo uradnega lista.
Upravne enote in splošne knjižnice zagotavljajo posa‑
meznikom poleg brezplačnega vpogleda v elektronsko izdajo
uradnega lista tudi brezplačen vpogled v natis elektronske
izdaje uradnega lista.
Javno podjetje zagotavlja posameznikom po tržnih cenah
na podlagi njihovega naročila dostavo natisa elektronske izdaje
uradnega lista.
Vlada podrobneje določi način zagotavljanja vpogleda
iz prvega in drugega odstavka tega člena ter način zagota‑
vljanja natisa elektronske izdaje uradnega lista iz prejšnjega
odstavka.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se napovedno besedilo spre‑
meni tako, da se glasi:
»V uradnem listu se objavljajo:«.
Na koncu osme alineje se pika nadomesti s podpičjem, za
njo pa se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– drugi akti, katerih objavo v uradnem listu določa zakon
ali drug predpis.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V uradnem listu se objavljajo tudi javni razpisi, javni na‑
tečaji, vpisi v registre, preklici in druge objave, ki se morajo po
zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem listu.«.
5. člen
8. člen se črta.
6. člen
V 13. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zalaganje uradnega lista, priprava za objavo in ob‑
java uradnega lista ter vzdrževanje spletne strani uradnega
lista;«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– upravljanje sistema za elektronsko javno naročanje,
kot je opredeljen v zakonu, ki ureja javno naročanje;«.
Dosedanje tretja do sedma alineja postanejo četrta do
osma alineja.
7. člen
V prvem odstavku 14. člena se besede »prve in druge«
nadomestijo z besedilom »prve, druge in tretje«.
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8. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cene objavljanja predpisov in drugih aktov se oblikujejo po
načelu soodvisnosti med stroški, nastalimi s storitvijo, in gospo‑
darnim upravljanjem s sredstvi ter kapitalom javnega podjetja.
Njihovo oblikovanje nadzira nadzorni svet javnega podjetja.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Uradni list preneha izhajati v tiskani izdaji 1. aprila 2010.
Vlada uskladi podzakonske predpise s tem zakonom do
začetka uporabe tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
vah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo)
izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Svetu Evrope
v Strasbourgu
Odpoklicujem Marjetico Bole, izredno in pooblaščeno ve‑
leposlanico – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slove‑
nije pri Svetu Evrope v Strasbourgu.
Št. 501-04-18/09
Ljubljana, dne 23. decembra 2009

10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem li‑
stu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2010.
Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07).

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 001-01/09-4/13
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EPA 604-V

MINISTRSTVA

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4930.

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Sultanatu Oman
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Sultanatu Oman s sedežem v Kairu imenujem
Boruta Mahniča.
Št. 501-03-33/09
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Svetu Evrope v
Strasbourgu

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in
69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih zade‑

Pravilnik o načinu izračunavanja in poravnave
plačil za izvajanje poštnih storitev

Na podlagi drugega odstavka 34. člena Zakona o poštnih
storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) izdaja minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o načinu izračunavanja in poravnave plačil
za izvajanje poštnih storitev

Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Sultanatu Oman

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena Usta‑
ve Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena Zakona
o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 76/08) izdajam

4931.

4932.

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način izračunavanja in poravnave
plačil, ki se plačujejo na podlagi ugotovitvenega sklepa (v
nadaljnjem besedilu: ugotovitveni sklep) iz drugega odstavka
24. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09;
v nadaljnjem besedilu: zakon) in odločbe iz tretjega odstavka
24. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: odločba) v skladu
z Direktivo 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga
poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve
(UL L št. 15 z dne 21. 1. 1998, str. 14), zadnjič spremenjena
z Direktivo 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. februarja 2008 o spremembi Direktive 97/67/ES glede
popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Sku‑
pnosti (UL L št. 52 z dne 27. 2. 2008, str. 3).
2. člen
(način izračuna plačil)
(1) Plačila, določena s tem pravilnikom, se izražajo s
številom točk.
(2) Višina določenega plačila se izračuna kot zmnožek
števila točk, ki so določene v skladu s 3. členom tega pravilnika,
in vrednosti točke za to vrsto plačila, ki velja za leto, za katero
se višina plačila odmerja.
(3) Plačila, določena s tem pravilnikom, se ne izključujejo.
3. člen
(število točk)
za:

(1) Število točk na podlagi ugotovitvenega sklepa znaša

Uradni list Republike Slovenije
1. sprejemanje, usmerjanje, prevoz in dostavo
poštnih pošiljk do mase 2 kg
40 točk,
2. sprejemanje, usmerjanje, prevoz in dostavo
poštnih paketov do mase 10 kg oziroma do mase, ki
ne presega 20 kg, če agencija s splošnim aktom na
podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona poveča
omejitev in za dostavo poštnih paketov prejetih iz
drugih držav članic Evropske unije do mase, ki ne
presega 20 kg
40 točk,
3. storitev priporočene in vrednostne poštne
pošiljke
40 točk,
4. druge storitve, za katere agencija ob uporabi
tretjega odstavka 4. člena zakona presodi, da so
zamenljive storitve
5 točk.
(2) Število točk za odločbo znaša 50.000 točk.
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6. člen
(prehodna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja‑
nuarja 2010.
Št. 007-190/2009-15
Ljubljana, dne 18. decembra 2009
EVA 2009-3211-0026
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

4. člen
(vrednost točke in tarifa)
(1) Vrednost točke, v kateri so izražena plačila, določi
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slo‑
venije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Vrednost točke za posamezno vrsto plačila mora
agencija določiti tako, da zbrana plačila pokrijejo stroške
delovanja tistega dela agencije, ki je pristojen za pošto (v na‑
daljnjem besedilu: področje pošte), in sorazmernega deleža
stroškov delovanja skupnih služb agencije glede na število
zaposlenih na področju pošte. Pri tem mora upoštevati tudi
saldo finančnih sredstev za to vrsto plačila iz preteklega ko‑
ledarskega leta.
(3) Tarifa vsebuje vrednosti točke za posamezno vrsto
plačila in obrazložitev iz četrtega odstavka 34. člena zakona,
lahko pa tudi višino posameznih plačil, izračunanih na podlagi
ustrezne vrednosti točke.
(4) Predlog tarife mora agencija najkasneje do 31. ok‑
tobra tekočega leta predložiti v soglasje Vladi Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) skupaj s programom
dela in finančnim načrtom za prihodnje koledarsko leto ter
revidiranimi računovodskimi izkazi za preteklo koledarsko
leto.
(5) Če vlada do 15. decembra tekočega leta ne izda so‑
glasja, se do uveljavitve predlagane tarife uporablja veljavna
tarifa.
5. člen
(odmera in plačevanje plačil)
(1) Plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija
z odločbo o odmeri plačila.
(2) Plačila se plačujejo letno in se odmerijo vnaprej za
tekoče koledarsko leto.
(3) Plačilo na podlagi ugotovitvenega sklepa je zaveza‑
nec dolžan plačati v 30 dneh od vročitve odločbe iz prvega
odstavka tega člena na transakcijski račun agencije, plačilo za
odločbo pa v štirih enakih zneskih v rokih, ki jih določi agencija
z odločbo iz prvega odstavka tega člena.
(4) V prvem letu izvajanja poštnih storitev znaša plačilo
toliko dvanajstin letnega plačila, kolikor celih mesecev ostane
od začetka izvajanja poštnih storitev do konca leta, vendar ne
manj kot eno dvanajstino.
(5) Prvo odločbo za odmero plačila na podlagi ugotovitve‑
nega sklepa za storitve, ki so naštete v prvem odstavku 3. člena
tega pravilnika, izda agencija v 30 dneh od izdaje ugotovitvene‑
ga sklepa iz drugega odstavka 24. člena zakona.
(6) Zavezanec je dolžan plačati celotno plačilo tudi v letu,
ko preneha izvajati poštne storitve.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa je dolžan
zavezanec, ki je imetnik odločbe v letu, ko odločba preneha
veljati, plačati toliko dvanajstin plačil, kolikor mesecev je bila
ta odločba veljavna.

4933.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi
Pravilnika o službenem oblačilu, opremi in
usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o
oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem

Na podlagi petega odstavka 75.b člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 42/09) izdaja
minister za promet

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti
cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil
za nadzor nad cestninjenjem
1. člen
V Pravilniku o službenem oblačilu, opremi in usposoblje‑
nosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor
nad cestninjenjem (Uradni list RS, št. 63/08) se za prvim od‑
stavkom 3. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Simbol cestninskega nadzora, ki mora biti v skladu s
celostno podobo upravljavca cestninskih cest, se nosi na kapi
in na levem rokavu zgornjega oblačila uniforme s pripisom
»CESTNINSKI NADZOR«.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V novem tretjem odstavku se beseda »oranžne« nadome‑
sti z besedilom »rumeno zelene«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Cestninski nadzorniki lahko uporabljajo uniforme z ob‑
stoječimi napisi in odsevne brezrokavnike oranžne barve do
30. julija 2010.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 007-111/2008/16-0033352
Ljubljana, dne 11. decembra 2009
EVA 2009-2411-0079
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dvigih domače in tuje gotovine
neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov državnega in občinskih
proračunov, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije prek posebnega računa z ničelnim
stanjem

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačil‑
nem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 –
ZFPPIPP in 58/09 – ZPlaSS) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih
in posrednih proračunskih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov, Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije prek posebnega računa
z ničelnim stanjem
1. člen
V Pravilnik o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih
in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
preko posebnega računa z ničelnim stanjem (Uradni list RS,
št. 89/02, 94/02 – popr., 117/07 in 58/09 – ZPlasSS) se naslov
spremeni tako, da se glasi:
»Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski uporabnik lahko uporablja gotovinski račun
za dvige domače in tuje gotovine (v nadaljevanju: dvige goto‑
vine), izvršene na dan nakazila kritja s podračuna enotnega
zakladniškega računa države oziroma občine.
Proračunski uporabnik je dolžan dvigniti gotovino na dan
nakazila kritja v višini nakazanega kritja.
Kritij, izvršenih tekočega delovnega dne, proračunski upo‑
rabnik ne sme uporabiti za dvige gotovine v naslednjih delovnih
dneh.
Proračunski uporabnik lahko uporablja gotovinski račun
tudi za pologe domače in tuje gotovine (v nadaljevanju: pologe
gotovine).
Gotovinski račun ob koncu delovnega dne izkazuje ni‑
čelno stanje. Banka morebitno pozitivno stanje gotovinskega
računa nakaže na podračun enotnega zakladniškega računa
države oziroma občine.«
3. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski uporabnik lahko opravlja dvige in pologe
gotovine pri izbrani poslovni banki v skladu z njenim urnikom.
Pri dvigih gotovine upošteva 9. člen tega pravilnika.«
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »po medbančnem
plačilnem sistemu« nadomesti z besedo »in«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo »dvigov« doda
besedilo »in pologov«.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »spremembe
stanja« nadomesti z besedo »prometa«.
7. člen
V 13. členu se za besedo »dvigi« doda besedilo »in
pologi«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-34/2009/3
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EVA 2009-1611-0213
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

4935.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vodenju registra neposrednih
in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov ter postopkih odpiranja
in zapiranja računov

Na podlagi tretjega odstavka v zvezi s 1. in 2. točko pr‑
vega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 –
ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP in 58/09
– ZPlaSS) in 6. členom Odredbe o vzpostavitvi sistemov eno‑
tnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 54/02) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vodenju registra neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov
ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
1. člen
V Pravilniku o vodenju registra neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih
odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 126/07, 78/08
in 126/08) se v prvem odstavku 1.a člena doda tretja alineja,
ki se glasi:
»– Uporabnik računa je proračunski uporabnik, ki mu ime‑
tnik računa dovoli razpolaganje s sredstvi preko tega računa.«
2. člen
V 4. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporab‑
nike,«
V tretji alineji se črta besedilo »pri Banki Slovenije«.
3. člen
V 7. členu se v 3. točki besedilo »plačilnega prometa in
stroškov vodenja računa« nadomesti z besedama »plačilnih
storitev«.
V 8. točki se besedilo »registra transakcijskih računov pri
Banki Slovenije« nadomesti z besedilom »upravljavca registra
transakcijskih računov«.
12. in 13. točka se črtata.
Dosedanje 14. do 23. točka postanejo 12. do 21. točka.
Na koncu nove 21. točke se pika nadomesti z vejico, za
njo pa doda nova 22. točka, ki se glasi:
»22. uporabniki računa.«

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V 14. členu se črta beseda »poslovnih«.
5. člen
V 22. členu se v drugem stavku besedilo »o imetniku in
podatke o računovodji« nadomesti z besedilom »o imetniku,
uporabniku in računovodji«.
6. člen
V prvem odstavku 24. člena se v tretji alineji besedi »pla‑
čilnega prometa« nadomestita z besedilom »plačilnih storitev,
opravljenih«.
7. člen
V prvem odstavku 36. člena se v drugi alineji besedi »plačil‑
nega prometa« nadomestita z besedama »plačilnih storitev«.
8. člen
V 45.a členu se za besedo »podračun« črta vejica in
besedilo »razen dokumentacije v zvezi z novimi plačilnimi
instrumenti«.
9. člen
46. člen se spremeni tako, da glasi:
»UJP zagotavlja, da so podatki o podračunih EZR, ki jih
vodi za namene izvajanja plačilnih storitev, ter vse njihove spre‑
membe tekoče posredovani upravljavcu registra transakcijskih
računov z namenom ažuriranja registra transakcijskih računov
in AJPES.«
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-35/2009/6
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EVA 2009-1611-0212
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

4936.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o znakih in postopku, po katerem
cestninski nadzorniki ustavljajo vozila v
cestnem prometu

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 75.c člena
Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno pre‑
čiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV
in 42/09) izdaja minister za promet v soglasju z ministrico za
notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o znakih in postopku, po katerem cestninski
nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o znakih in postopku, po katerem cestninski
nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 63/08) se v četrtem odstavku 2. člena v drugem stavku pred
besedo »ustavljenega« doda besedilo »vozečega ali«.
Za četrtim odstavkom se dodata nov peti in šesti odsta‑
vek, ki se glasita:
»(5) Cestninski nadzorniki ustavljajo vozila iz vozečega
službenega vozila tako, da s službenim vozilom zapeljejo pred
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vozilo, ki ga želijo ustaviti in na svetlobni tabli izmenično izpi‑
šejo odredbi »STOP – CESTNINSKI NADZOR« ali »CESTNIN‑
SKI NADZOR – SLEDITE MI«. Kadar ustavljajo vozilo s tujo
registracijo cestninski nadzorniki na svetlobno tablo izpišejo
odredbi »STOP – TOLL INSPECTION« ali »TOLL INSPECTI‑
ON – FOLLOW ME«.
(6) Voznik vozila se mora ravnati po odredbi cestninskega
nadzornika, izpisani na svetlobni tabli, in ustaviti vozilo ali sle‑
diti službenemu vozilu na najbližje mesto, kjer je možno vozilo
varno ustaviti zunaj vozišča.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda »oranžne« nado‑
mesti z besedilom »rumeno zelene«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 007-110/2008/20-0033352
Ljubljana, dne 11. decembra 2009
EVA 2009-2411-0078
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
Soglašam!
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

4937.

Odredba o spremembah Odredbe o merskih
enotah

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o mero‑
slovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

ODREDBO
o spremembah Odredbe o merskih enotah
1. člen
V Odredbi o merskih enotah (Uradni list RS, št. 26/01) se
besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta odredba določa uporabo mednarodnega sistema enot
(Systeme International d'Unités) (v nadaljnjem besedilu: SI) v
skladu z Direktivo Sveta z dne 20. decembra 1979 o približe‑
vanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merske enote
in o razveljavitvi direktive 71/354/EGS (UL L št. 39 z dne 15. 2.
1980, str. 40), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/3/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spre‑
membi Direktive Sveta 80/181/EGS o približevanju zakonodaj
držav članic, ki se nanašajo na merske enote (UL L št. 114 z
dne 7. 5. 2009, str. 10).«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Uporaba enot SI se nanaša na merilne instrumente v
uporabi ter na merjenja in navedbe veličin, izražene v merskih
enotah.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane novi tretji
odstavek se besedi »prejšnji odstavek« nadomesti z besedilom
»prvi odstavek tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane novi četrti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo, ki se glasi:
»do 31. decembra 2009.«.
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3. člen
V Prilogi se v točki 1.1 odstavek z naslovom »Enota za
termodinamično temperaturo« spremeni tako, da se glasi:
»Enota za termodinamično temperaturo
Enota za termodinamično temperaturo, kelvin, je 1/273,16
del termodinamične temperature trojne točke vode.
Ta definicija se nanaša na vodo, katere izotopska sestava
je opredeljena z naslednjimi razmerji množin snovi: 0,00015576
mol 2H na mol 1H, 0,0003799 mol 17O na mol 16O in 0,0020052
mol 18O na mol 16O.«.
4. člen
Naslov točke 1.1.1 se spremeni tako, da se glasi:
»1.1.1 Posebno ime in simbol izpeljane enote SI za tem‑
peraturo za izražanje Celzijeve temperature«.
5. člen
Naslov točke 1.2 se spremeni tako, da se glasi:
»1.2 Izpeljane enote SI«.
6. člen
Točka 1.2.1 se spremeni tako, da se glasi:
»1.2.1 Splošno pravilo za izpeljane enote SI
Enote, ki so koherentno izpeljane iz osnovnih enot SI, so
podane kot algebrski izrazi v obliki zmnožkov potenc osnovnih
enot SI s številskimi faktorji, enakimi 1.«.
7. člen
Točka 1.2.2 se spremeni tako, da se glasi:
»1.2.2 Izpeljane enote SI s posebnimi imeni in simboli

Enota

Veličina

Ime

Izraženo
Simbol

z drugimi enotami SI z osnovnimi enotami SI

ravninski kot

radian

rad

m · m–1

prostorninski kot

steradian

sr

m2 · m–2

frekvenca

hertz

Hz

s–1

sila

newton

N

m · kg · s–2

tlak, napetost

pascal

Pa

N·

energija, delo, toplota

joule

J

N·m

m2 · kg · s–2

s–1

m2 · kg · s–3

moč(1),

moč sevanja, energijski tok

J·

m–2

m–1 · kg · s–2

watt

W

elektrina, električni naboj

coulomb

C

električni potencial, razlika potencialov, napetost,
lastna napetost

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

električni upor

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

s⋅A

(električni) prevod

siemens

S

A·

kapacitivnost

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

magnetni pretok

weber

Wb

V·s

m2 · kg · s–2 · A–1

gostota magnetnega pretoka

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

induktivnost

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

svetlobni tok

lumen

lm

cd · sr

cd

osvetljenost

luks, lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

aktivnost (radionuklida)

becquerel

Bq

absorbirana doza, specifična prejeta energija,
kerma, indeks absorbirane doze

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

ekvivalentna doza

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

katalitična aktivnost

katal

kat

s–1

mol · s–1

(1) Posebni imeni za enoto moči: ime volt-amper (simbol: »V A«), kadar se uporablja za izražanje navidezne moči izmeničnega
električnega toka, in var (simbol: »var«), kadar se uporablja za izražanje jalove električne moči.
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Enote, izpeljane iz osnovnih enot SI, so lahko izražene z
vsemi enotami iz te priloge.
Izpeljane enote SI so lahko izražene s posebnimi imeni
in simboli iz zgornje preglednice; na primer enota SI za dina‑
mično viskoznost je lahko izražena kot m–1 · s–1 ali N · s · m–2
ali Pa · s.«.
8. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 0073-2/2009
Ljubljana, dne 21. decembra 2009
EVA 2009-3211-0017
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

USTAVNO SODIŠČE
4938.

Odločba o razveljavitvi tretjega, četrtega
in sedmega odstavka 66. člena Zakona o
prekrških

Številka: U-I-56/08-15
Datum: 16. 12. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače‑
tem z zahtevo Okrajnega sodišča v Celju, na seji 16. decembra
2009

o d l o č i l o:
Tretji, četrti in sedmi odstavek 66. člena Zakona o pre‑
krških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – ur. p. b., 44/05,
55/05 – ur. p. b., 40/06, 51/06 – popr., 70/06 – ur. p. b., 115/06,
3/07 – ur. p. b., 17/08 in 21/08 – popr.) se razveljavijo.

Obrazložitev
A.
1. Okrajno sodišče v Celju je v zadevi št. PR 2862/2006
prekinilo postopek odločanja o zahtevi za sodno varstvo in
zahtevalo, naj Ustavno sodišče odloči o tem, ali je 66. člen
Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) v skladu z Ustavo.
Zatrjuje protiustavnost izpodbijanega člena z 22., s 25 in z
29. členom Ustave. Pojasnjuje, da je v navedeni prekrškovni
zadevi prekrškovni organ na podlagi istega dejanja kršitelja
ugotovil dve kršitvi Zakona o varnosti cestnega prometa (Ura‑
dni list RS, št. 83/04 in nasl. – v nadaljevanju ZVCP-1) in izdal
plačilni nalog ter odločbo o prekršku. Po vloženih zahtevah za
sodno varstvo, v katerih je kršitelj zanikal storitev prekrška, je
Okrajno sodišče izvajalo enoten dokazni postopek, nato pa
zadevi združilo zaradi izdaje enotne sodbe o obeh očitanih
prekrških. Po stališču Okrajnega sodišča je treba sprejeti
različno odločitev glede obeh prekrškov, in sicer glede enega
ustaviti postopek, glede drugega pa obdolženca spoznati za
odgovornega in mu izreči sankcijo. Predlagatelj meni, da od‑
ločbe ni mogoče izdelati zaradi neustreznega pravnega pouka
o pravnih sredstvih na podlagi izpodbijanega člena. Ta naj bi
obdolženca postavljal v povsem neenakopraven položaj, saj
naj bi imel pravico napovedati pritožbo zoper sodbo le prekr‑
škovni organ, obdolženec pa naj te pravice ne bi imel, čeprav
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naj bi se v postopku branil. Predlagatelj poudarja, da gre tudi
pri prekrških za kaznovanje, za grožnjo z odvzemom prostosti
zaradi izvršitve globe, zaradi česar morajo biti zagotovljena
vsa jamstva, ki jih Ustava zagotavlja v kazenskem postopku.
Predlagatelj meni, da so argumenti, ki izhajajo iz odločbe
Ustavnega sodišča št. U-I-56/06 z dne 15. 3. 2007 (Uradni
list RS, št. 29/07 in OdlUS XVI, 21), veljavni le v taki ureditvi,
v kateri nobena stranka nima pravice do pritožbe. V takem
primeru postane sodba pravnomočna za obe stranki v isti
fazi postopka. Z dodelitvijo pravice do pritožbe eni stranki pa
se po mnenju predlagatelja vzpostavi očitno neuravnotežen
položaj v postopku (22. in 29. člen Ustave), ki obdolžencu
kot šibkejši stranki odvzame pravico do pravnega sredstva
(25. člen Ustave). Takšna ureditev naj bi relativizirala pravico
kršitelja do pravnega sredstva. Če ta po vložitvi zahteve za
sodno varstvo uspe in sodišče zahtevi za sodno varstvo ugo‑
di, naj bi s pravnim sredstvom uspel le pogojno. Odločitev o
zahtevi naj ne bi bila dokončna, saj jo lahko prekrškovni organ
izniči z napovedjo pritožbe, ki naj bi bila »ekskluzivna« pravica
organa pregona. Poleg navedenega naj državni tožilec ne bi
bil omejen s kakršnokoli prekluzijo glede navajanja dejstev
in dokazov, kot to ves čas postopka velja za obdolženca.
Določba o prekluziji glede navajanja dejstev in dokazov iz
četrtega (pravilno tretjega) odstavka 157. člena ZP-1 naj bi se
nanašala izrecno na predlagatelja (ne na državnega tožilca)
in le glede pritožbenega razloga nepopolno ugotovljenega
dejanskega stanja. Okrajno sodišče še navaja, da odpira
nova ureditev preveč nejasnosti, tudi takih, ki sicer pomenijo
bolj tehnična vprašanja. Opozarja na nejasno pravno naravo
instituta pritožbe državnega tožilca in na vprašanje razmejitve
z zahtevo za varstvo zakonitosti. Zastavljalo naj bi se vpraša‑
nje, ali bo smelo sodišče prepozno pritožbo državnega tožilca
zavreči, ne da bi tvegalo očitek, da bi jo moralo po vsebini
upoštevati kot zahtevo za varstvo zakonitosti.
2. Na zahtevo je odgovoril Državni zbor. Navaja, da se
strinja z oceno in razlogi, ki izhajajo iz mnenja Vlade. Dodatno
navaja, da za prekrške po ZVCP-1 v hitrem postopku (razen
za prekrške iz pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije
za notranje zadeve) ni mogoče izreči globe v znesku, ki je
višji od najnižjega predpisanega zneska, iz navedb v zahtevi
pa ne izhaja, da bi bil kršitelju izrečen odvzem premoženjske
koristi, ki presega 400 EUR. Sklicuje se na navedbe predla‑
gatelja, da bo treba postopek glede enega prekrška ustaviti
zaradi pomanjkanja dokazov, glede drugega pa obdolženca
spoznati za odgovornega in mu izreči sankcijo. To po mnenju
Državnega zbora pomeni, da nobena od vloženih zahtev za
sodno varstvo ne bo zavržena, zato ne bo dopustna pritožba
po prvem odstavku 66. člena ZP-1. Prav tako po mnenju Dr‑
žavnega zbora ne bo mogla biti vložena pritožba po drugem
odstavku 66. člena ZP-1, saj ne gre za primer, ko je bila (v
hitrem postopku) izrečena višja globa od najnižje predpisane
za prekršek ali ko je bil izrečen odvzem premoženjske koristi,
ki presega 400 EUR, kar je pogoj za dovoljenost pritožbe. Ker
ne gre za tak primer, pritožbe ne bo mogel napovedati prekr‑
škovni organ po tretjem odstavku 66. člena ZP-1, kar naj bi
utemeljevalo sklep, da v konkretni zadevi pritožba zoper sod‑
bo o zahtevah za sodno varstvo ni dovoljena. Druge navedbe
predlagatelja o zatrjevani neustavnosti določbe 66. člena ZP-1
naj ne bi izhajale iz konkretnega primera, v katerem bi moralo
sodišče odločiti. Po mnenju Državnega zbora se iz razlogov,
navedenih v zahtevi, dvom v ustavnost 66. člena ZP-1 ne bi
mogel pojaviti, če bi Okrajno sodišče pravilno uporabilo zakon
glede vprašanja združitve postopkov kot glede dovoljenosti
pritožbe. Zato Državni zbor Ustavnemu sodišču predlaga,
naj zahtevo zaradi neizpolnjevanja procesne predpostavke
zavrže oziroma jo v primeru presoje izpolnjenosti procesnih
predpostavk kot neutemeljeno zavrne.
3. Vlada in Ministrstvo za pravosodje v svojih mnenjih naj‑
prej izražata pomisleke o izpolnjenosti procesne predpostavke
iz prvega odstavka 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS).
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Vlada poudarja, da je predlagatelj izvedel celoten postopek,
težave pa so nastale šele pri izdelavi sodbe. Predlagatelj naj
bi ravnal nepravilno, ko je združil obe zadevi zaradi skupnega
obravnavanja na podlagi 107. člena ZP-1. S tem naj bi sam
povzročil položaj, zaradi katerega so nastale težave pri prav‑
nem pouku. Odločitev Ustavnega sodišča naj bi imela vpliv
na druge postopke o prekršku, zato se Vladi in Ministrstvu
zastavlja vprašanje, ali je primerno, da odloča o ustavnosti
izpodbijane določbe na podlagi primera, ki odstopa od običaj‑
nega načina odločanja v postopku z zahtevo za sodno varstvo.
Glede vsebinskih navedb zahteve Vlada in Ministrstvo menita,
da je položaj obeh strank v postopu o prekršku (obdolženca in
prekrškovnega organa) uravnotežen. Pritožba prekrškovnega
organa naj bi bila njegovo prvo pravno sredstvo. Če te ne bi
imel, bi lahko govorili o neenakem položaju. Vlada in Ministr‑
stvo se sklicujeta na četrti odstavek 66. člena ZP-1, po katerem
sme državni tožilec vložiti pritožbo v škodo ali v korist kršitelja.
Kršitelj naj bi bil v ugodnejšem položaju, saj ima pravico v
osmih dneh podati odgovor na pritožbo, ki jo je vložil državni
tožilec, medtem ko prekrškovni organ te pravice nima, čeprav
se lahko državni tožilec pritoži tudi v korist kršitelja. Po mnenju
Vlade in Ministrstva 66. člen ZP-1 ni v neskladju s pravico do
pritožbe iz 25. člena Ustave, saj je ta pravica obdolžencu za‑
gotovljena z zahtevo za sodno varstvo, s pritožbo v primerih iz
66. člena ZP-1 in z zahtevo za varstvo zakonitosti. Izpodbijana
določba naj tudi ne bi bila v neskladju z 29. členom Ustave, saj
ima obdolženec pravico v zahtevi za sodno varstvo navajati
dejstva in predlagati dokaze, ki jih je predlagal že v hitrem po‑
stopku, nova dejstva in dokaze pa lahko navaja le, če izkaže za
verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel uveljavljati v hitrem
postopku. Če bi bil obdolženec upravičen v zahtevi za sodno
varstvo navajati nova dejstva in predlagati nove dokaze, ki bi jih
lahko navajal oziroma predlagal že v hitrem postopku, pa jih po
svoji krivdi ni, bi lahko s tem zlorabil institut pravnega sredstva
z namenom zavlačevanja postopka o prekršku, kar bi lahko
imelo za posledico zastaranje pregona. Tudi v interesu obdol‑
ženca naj bi bilo, da čim prej navede vsa dejstva in predlaga
vse dokaze, saj dolgotrajnost postopka vpliva na stroške, ki jih
je obdolženec dolžan plačati v primeru, da se ugotovi njegova
odgovornost za prekršek. Vlada in Ministrstvo nadalje menita,
da ni vprašljiva razmejitev med pravico do pritožbe pristojnega
državnega tožilca in zahtevo za varstvo zakonitosti. Četudi
sodišče zavrže pritožbo državnega tožilca po osmem odstavku
66. člena ZP-1, lahko ta vloži zahtevo za varstvo zakonitosti, ki
je izredno pravno sredstvo in za katerega ob smiselni uporabi
določb Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94
in nasl. – ZKP) ni časovne omejitve. Glede na navedeno naj bi
bila zahteva Okrajnega sodišča neutemeljena.
4. Odgovor Državnega zbora in mnenji Vlade ter Mini‑
strstva za pravosodje so bili poslani predlagatelju, ki nanje ni
odgovoril.
B. – I.
5. Po 156. členu Ustave mora sodišče, če pri odločanju
meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti protiustaven, po‑
stopek prekiniti in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem.
Prekinitev postopka in uporaba določenega zakona ali dela
zakona v sodnem postopku sta kot pogoja za začetek postop‑
ka za oceno ustavnosti določena tudi v 23. členu ZUstS.
6. Okrajno sodišče je zahtevi za oceno ustavnosti pred‑
pisa priložilo sklep št. PR 2862/2006 z dne 11. 3. 2008,
s katerim je zaradi vložitve zahteve za oceno ustavnosti
66. člena ZP-1 prekinilo postopek o prekršku do odločitve
Ustavnega sodišča. Iz sklepa in zahteve sodišča izhaja, da
bi moralo sodišče pri oblikovanju pravnega pouka v sodni
odločbi uporabiti izpodbijane določbe, ki so po mnenju sodi‑
šča protiustavne. Dejstvo, da je oblikovanje pravnega pouka
v odločbi sodišča odvisno od ureditve pravnih sredstev, tj.
od ureditve v 66. členu ZP-1, zadošča za ugotovitev, da so
izpolnjene procesne predpostavke za vsebinsko odločanje o
zahtevi predlagatelja.
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B. – II.
7. Predlagatelj navaja, da izpodbija 66. člen ZP-1.1 V zahtevi
primerja položaj domnevnega kršitelja v postopku po odločitvi o
zahtevi za sodno varstvo s položajem prekrškovnega organa ozi‑
roma državnega tožilca. Navaja, da je njegov položaj v postopku
s pritožbo neuravnotežen. Za predlagatelja so v obravnavani za‑
devi sporna domnevno večja upravičenja prekrškovnega organa
oziroma državnega tožilca. Ker ta izhajajo iz tretjega, četrtega in
sedmega odstavka 66. člena ZP-1, je bilo treba opraviti presojo
66. člena ZP-1 v tem delu.
8. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 17/08 – v nadaljevanju ZP-1E) sta
bila v ZP-1 uvedena instituta napovedi pritožbe prekrškovnega
organa in pritožbe državnega tožilca, ki pomenita novost v ureditvi
prekrškovnega prava.2 Ker se je Ustavnemu sodišču zastavilo
vprašanje jasnosti te zakonske ureditve, se je moralo, preden je
sploh presojalo zatrjevano neskladje z 22., s 25. in z 29. členom
Ustave, opredeliti do tega vprašanja. Ker je eno od temeljnih načel
pravne države (2. člen Ustave), da morajo biti zakonske norme
jasne, razumljive in nedvoumne, je Ustavno sodišče navedeno
zakonsko določbo preizkusilo z vidika skladnosti s tem načelom.
9. Navedeno načelo pravne države zahteva, da so predpisi
jasni in določni, tako da je mogoče nedvomno ugotoviti vsebino in
namen norme. To velja za vse predpise, zlasti pa je to pomembno
pri predpisih, ki vsebujejo pravne norme, ki določajo pravice ali
dolžnosti pravnih subjektov. Zahteva po jasnosti in določnosti
predpisa ne pomeni, da morajo biti predpisi taki, da jih ne bi bilo
treba razlagati. Uporaba predpisov vedno pomeni njihovo razlago
in tako kot vsi drugi predpisi, so tudi zakoni predmet razlage. Z
vidika pravne varnosti, ki je eno od načel pravne države iz 2. člena
Ustave, pa postane predpis sporen takrat, kadar s pomočjo pravil
Člen 66 ZP-1 se glasi:
»(1) Zoper sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za so‑
dno varstvo zavržena, je dovoljena pritožba iz vseh razlogov iz
154. člena tega zakona.
(2) Zoper druge odločbe sodišča prve stopnje lahko osebe iz
prvega odstavka 59. člena tega zakona vložijo pritožbo iz razlogov
po 1., 2. in 4. točki 154. člena tega zakona, razen glede stroškov
postopka organa, pristojnega za odločanje o prekrških, če je bila
izrečena višja globa od najnižje predpisane za prekršek ali če je bil
izrečen odvzem premoženjske koristi, ki presega 400 eurov.
(3) Zoper odločbe iz prejšnjega odstavka lahko prekrškovni
organ v roku za vložitev pritožbe napove pritožbo v naslednjih
primerih:
– če je sodišče odpravilo odločbo prekrškovnega organa;
– če je sodišče spremenilo odločbo prekrškovnega organa in
ustavilo postopek o prekršku;
– če je sodišče izreklo nižjo globo kot prekrškovni organ ali
opomin.
(4) Napoved pritožbe se vloži pri sodišču, ki je odločilo o
zahtevi za sodno varstvo. V roku za vložitev napovedi pritožbe
mora prekrškovni organ predložiti spis državnemu tožilcu, pristoj‑
nemu za sodišče, ki odloča o zahtevi za sodno varstvo. Pristojni
državni tožilec lahko vloži pritožbo v osmih dneh od prejema spisa
in sicer iz razlogov po drugem odstavku tega člena v škodo ali v
korist kršitelja.
(5) Pritožbo se obravnava po določbah pritožbenega postop‑
ka v rednem sodnem postopku.
(6) Osebe iz drugega odstavka tega člena vložijo pritožbo
pri prekrškovnem organu, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila
vložena zahteva za sodno varstvo. Prekrškovni organ pritožbo
posreduje skupaj s spisom na sodišče, ki je odločilo o zahtevi za
sodno varstvo.
(7) Kadar se pritoži državni tožilec, pritožbo vloži skupaj s
spisom pri sodišču, ki je odločilo o zahtevi za sodno varstvo. Sodi‑
šče po preizkusu pravočasnosti in dovoljenosti pritožbe posreduje
kršitelju izvod pritožbe, ki sme nato v osmih dneh po prejemu podati
sodišču odgovor na pritožbo. Pritožbo in odgovor z vsemi spisi
predloži sodišče višjemu sodišču.
(8) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže sodišče, ki je
odločilo o zahtevi za sodno varstvo, s sklepom, ki ga tudi vroči
vlagateljem iz drugega in četrtega odstavka tega člena.«
2 Prejšnja ureditev državnemu tožilcu ni omogočala nobene‑
ga pravnega sredstva.
1
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o razlagi pravnih norm ne moremo priti do jasne vsebine predpi‑
sa (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-32/00 z dne 10. 7. 2003,
Uradni list RS, št. 73/03 in OdlUS XII, 71).
10. Iz zahteve predlagatelja in odgovora Državnega zbora
je razvidno, da pravico državnega tožilca do pritožbe razlagata
različno. Kot je razbrati iz odgovora Državnega zbora, ta pravico
državnega tožilca do pritožbe razlaga zožujoče, in sicer tako, da
se nanaša le na zadeve, v katerih je bila z odločbo prekrškovnega
organa izrečena višja globa od najnižje predpisane za prekršek ali
je bil izrečen odvzem premoženjske koristi, ki presega 400 EUR,
sodišče pa je v postopku z zahtevo za sodno varstvo odločbo
prekrškovnega organa odpravilo ali jo je spremenilo in ustavilo
postopek ali je izreklo nižjo globo kot prekrškovni organ ali opomin.
Predlagatelj pa obseg tožilčeve pritožbe razlaga drugače, saj ne
upošteva kriterija izrečene sankcije ali višine odvzete premoženj‑
ske koristi.
11. Tretji odstavek 66. člena ZP-1 taksativno našteva pri‑
mere, v katerih lahko prekrškovni organ napove pritožbo: če je
sodišče odpravilo odločbo prekrškovnega organa; če je sodišče
spremenilo odločbo prekrškovnega organa in ustavilo postopek o
prekršku; če je sodišče izreklo nižjo globo kot prekrškovni organ
ali opomin. Navedeno pomeni, da je napoved pritožbe mogoča,
kadar je odločeno v korist domnevnega kršitelja. Zakonodajalec
je poleg taksativnega normiranja uporabil še tehniko sklicevanja.
Tako se tretji odstavek 66. člena ZP-1 z uporabo besedne zveze
»zoper odločbe iz prejšnjega odstavka« sklicuje na drugi odstavek
66. člena ZP-1, ki določa zadeve, v katerih je dovoljena pritožba
domnevnega kršitelja in drugih oseb iz prvega odstavka 59. člena
ZP-1.3
12. Jezikovna razlaga4 tretjega odstavka 66. člena ZP-1 v
zvezi z drugim odstavkom istega člena bi kazala na to, da sme
prekrškovni organ napovedati pritožbo (napovedi potencialno
sledi pritožba državnega tožilca) v zadevah, v katerih je bila z
odločbo prekrškovnega organa izrečena višja globa od najnižje
predpisane za prekršek ali je bil izrečen odvzem premoženjske
koristi, ki presega 400 EUR. Vendar taka razlaga ob upoštevanju
drugih razlagalnih argumentov ni prepričljiva. Kriterija izrečene
sankcije in določenega zneska odvzete premoženjske koristi sta
v drugem odstavku 66. člena ZP-1 določena glede na način odlo‑
čanja prekrškovnega organa o sankciji5 in glede na pomembnost
zadeve za domnevnega kršitelja. Zato ni logično, da se ta kriterija
upoštevata tudi pri razlagi obsega pritožbe državnega tožilca.
Na neprepričljivost take razlage kaže tudi vrednostni kontekst, iz
katerega izhaja, da je namen instituta pritožbe državnega tožilca
doseganje zakonite odločitve o prekršku.6 Tega namena pa ni mo‑
goče v celoti uresničiti, če je pritožba državnega tožilca določena
z vrsto zadev tako, da se upošteva način odločanja o sankciji in
pomembnost zadeve za domnevnega kršitelja. Teleološka razlaga
zato utemeljuje širši obseg primerov, v katerih sme prekrškovni
organ napovedati pritožbo, vendar bi taka razlaga presegla jezi‑
kovni okvir besedila. Če upoštevamo še namen zakonodajalca, po
3 Kot je razvidno iz zakonodajnega gradiva, se je prvotno
besedilo tretjega odstavka 66. člena ZP-1 v upoštevnem delu gla‑
silo: »Zoper druge odločbe sodišča prve stopnje lahko prekrškovni
organ v roku za vložitev pritožbe napove pritožbo v naslednjih pri‑
merih …« V postopku obravnave predloga ZP-1E je Zakonodajnopravna služba opozorila, da je treba del tretjega odstavka 66. člena
natančneje oblikovati, tako da bo vidno, na katere »druge odločbe
sodišča prve stopnje« se možnost napovedi pritožbe nanaša. Če
naj bi zajela odločbe, ki so opredeljene v drugem odstavku istega
člena, je to po mnenju Zakonodajno-pravne službe mogoče doseči
s sklicevanjem na ta odstavek.
4 Poglavitno sredstvo interpretacije je jezikovna razlaga pred‑
pisa. Jezikovni okvir pomeni izhodišče, ki ga dopolnjujejo ostale
metode razlage (npr. teleološka, logična, sistemska, zgodovinska).
Več o tem M. Pavčnik, Teorija prava, 3. razširjena, spremenjena in
dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 483–484.
5 Kadar prekrškovni organ izreče višjo globo od najnižje pred‑
pisane za prekršek, opravi tudi vrednotenje teže prekrška.
6 Glede na dopustne pritožbene razloge pomeni možnost
instančne presoje zagotavljanje nadzora nad zakonitostjo odločitev
prvostopenjskega sodišča.
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katerem naj bi pritožba državnega tožilca opravljala tudi funkcijo
zagotavljanja enotnosti sodne prakse,7 je rezultat razlage še bolj
negotov. Zastavlja se namreč vprašanje, kako naj državni tožilec
z vlaganjem pritožbe učinkovito izvršuje svojo funkcijo, če sme
pritožbo vložiti le v zadevah, v katerih je prekrškovni organ pred‑
hodno napovedal pritožbo.8 Poleg tega ni jasno, zakaj naj bi se
enotnost sodne prakse zagotavljala samo v primerih, ko je bila z
odločbo prekrškovnega organa izrečena višja globa od najnižje
predpisane za prekršek ali odvzem premoženjske koristi, ki prese‑
ga 400 EUR. Ob tem je treba upoštevati dejstvo, da sme državni
tožilec vložiti še izredno pravno sredstvo – zahtevo za varstvo
zakonitosti, ki je namenjeno varstvu zakonitosti in zagotavljanju
enotnosti sodne prakse.9 Kakšna je razmejitev med obema prav‑
nima sredstvoma, iz ZP-1 ni jasno razvidno. Tako kot pri zahtevi
za varstvo zakonitosti lahko državni tožilec vloži pritožbo v škodo
ali v korist domnevnega kršitelja (tretji stavek četrtega odstavka
66. člena ZP-1). Dejstvo, da sme državni tožilec vložiti pritožbo
tudi v korist domnevnega kršitelja, bi lahko pomenilo, da v postop‑
ku s pritožbo kot državni organ (ne kot stranka postopka) opravlja
pomembno nadzorno funkcijo. Če navedeno določbo razlagamo
v povezavi s tretjim odstavkom 66. člena ZP-1, se zastavlja vpra‑
šanje, ali lahko to funkcijo sploh izvršuje, če je napoved pritožbe
predvidena le za primere, ko je že prvostopenjsko sodišče (delo‑
ma ali v celoti) odločilo v korist domnevnega kršitelja.10
13. Glede na navedeno je izpodbijana ureditev pravnega
sredstva prekrškovnega organa oziroma državnega tožilca, kot
je določena v tretjem odstavku 66. člena ZP-1 in tretjem stav‑
ku četrtega odstavka istega člena, nejasna, te nejasnosti pa ni
mogoče odpraviti z ustaljenimi metodami razlage pravnih norm.
Ustavno sodišče zato ne more presoditi, ali je izpodbijana za‑
konska ureditev v neskladju z 22., s 25. in z 29. členom Ustave.
Ker sta tretji odstavek 66. člena in tretji stavek četrtega odstavka
66. člena ZP-1 v neskladju z 2. členom Ustave, ju je Ustavno
sodišče razveljavilo. Z razveljavitvijo navedenih določb ostaneta
brez pomena četrti odstavek v preostalem delu in sedmi odstavek
66. člena ZP-1, saj ju ni več mogoče uporabiti. Zato ju je Ustavno
sodišče razveljavilo.
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici
in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marija Krisper Kramberger,
mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr.
Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
7 Iz zakonodajnega gradiva je razvidno, da naj bi dvostopenj‑
sko sodno odločanje zagotavljalo nadzor nad zakonitostjo in pra‑
vilnostjo dela prvostopenjskega sodišča in enotnost sodne prakse.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
– nujni postopek – EPA 1860-IV, Poročevalec DZ, št. 10/08.
8 Odločitev o napovedi pritožbe je v celoti prepuščena prekr‑
škovnemu organu.
9 Po prvem odstavku 169. člena ZP-1 se lahko zahteva za
varstvo zakonitosti vloži zoper vsako odločbo, izdano na drugi
stopnji, oziroma vsako pravnomočno odločbo, če je prekršen ta
zakon ali predpis, ki določa prekršek. Po 170. členu ZP-1 odloča
o zahtevi za varstvo zakonitosti Vrhovno sodišče Republike Slo‑
venije v senatu treh sodnikov na nejavni seji. Zahteva za varstvo
zakonitosti je edino pravno sredstvo za varstvo zakonitosti in za
poenotenje sodne prakse na ravni države. Več o pomenu zahteve
za varstvo zakonitosti H. Jenull, Zakon o prekrških s komentarjem,
GV Založba, Ljubljana 2009, str. 721.
10 Taka možnost bi lahko prišla v poštev v primerih, ko bi so‑
dišče izreklo nižjo globo kot prekrškovni organ ali bi izreklo opomin,
državni tožilec pa bi menil, da bi moralo sodišče spremeniti odločbo
prekrškovnega organa in ustaviti postopek o prekršku, ali da so‑
dišče ni pravilno odmerilo sankcije ali da je prekoračilo pravico, ki
jo ima po zakonu. Ne glede na to ostanejo zunaj dometa pritožbe
državnega tožilca vse tiste zadeve, v katerih sodišče ni ugodilo
zahtevi za sodno varstvo domnevnega kršitelja.

Stran

14880 /
4939.

Št.

109 / 28. 12. 2009

Odločba o ugotovitvi, da člen 445.d Zakona o
kazenskem postopku ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-46/08-20
Datum: 16. 12. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače‑
tem z zahtevo Okrajnega sodišča v Žalcu, na seji 16. decembra
2009

o d l o č i l o:
Člen 445.d Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS,
št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03,
116/03 – ur. p. b., 43/04, 96/04 – ur. p. b., 101/05, 8/06 – ur. p. b.,
14/07, 32/07 – ur. p. b. in 68/08) ni v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Okrajno sodišče v Žalcu zahteva oceno ustavnosti 445.d
člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP).
Navaja, da dopušča izpodbijani člen v postopku, nadaljevanem
po razveljavitvi sodbe o kaznovalnem nalogu, spremembo ob‑
tožnega akta v obdolženčevo škodo, sodišče pa pri izrekanju
sodbe po tako nadaljevanem postopku ni vezano na prepoved
spremembe v škodo obdolženca (t. i. prepoved reformatio in
peius) iz 385. člena ZKP. Navedena prepoved naj bi bila eno od
temeljnih načel pritožbenega postopka in hkrati zahteva pravne
države (2. člen Ustave). Tudi v postopku z izrednimi pravnimi
sredstvi naj bi se smela po drugem odstavku 10. člena ZKP prav‑
nomočna sodna odločba spremeniti le v korist obsojenca. Ker
naj bi bila država pri izrekanju kazenskih sankcij samoomejena,
naj si ne bi mogla premisliti in obdolženca strožje kaznovati, če
je sam izpodbijal njeno prvotno sodno odločbo o izreku kazen‑
ske sankcije. Izpodbijani člen naj bi v kazenskem postopku,
nadaljevanem po razveljavitvi sodbe o kaznovalnem nalogu,
vzpostavljal neenako varstvo pravic glede na postopek s pritožbo
in tudi glede na postopke z izrednimi pravnimi sredstvi. Zato naj
bi bil v neskladju z načelom enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave.1 Ker naj bi bil ugovor zoper sodbo o kaznovalnem nalo‑
gu (redno) pravno sredstvo, naj bi v postopku, nadaljevanem po
razveljavitvi sodbe o kaznovalnem nalogu, veljalo tako varstvo
pravic, kot velja v pritožbenem postopku in v postopkih z izredni‑
mi pravnimi sredstvi. Zakonodajalec naj ne bi imel utemeljenega
razloga za izključitev načela prepovedi spremembe v škodo
obdolženca v primeru postopka, nadaljevanega po razveljavitvi
sodbe o kaznovalnem nalogu.
2. Državni zbor je v odgovoru na zahtevo predlagal njeno
zavrnitev. Navedel je, da se strinja z razlogi iz mnenja, ki ga je
o zahtevi podala Vlada. Ker naj ne bi bilo mogoče postopka na
podlagi ugovora zoper sodbo o kaznovalnem nalogu primerjati
s postopkom s pritožbo oziroma z rednimi pravnimi sredstvi, naj
bi bil ugovor pravno sredstvo drugačne narave. Bistvena razlika
1 Sodišče je prekinilo kazenski postopek št. K 33/2005. V
tem postopku je na podlagi kaznovalnega naloga izdalo obsodilno
sodbo, s katero je obdolženca spoznalo za krivega kaznivega de‑
janja grdega ravnanja po prvem odstavku 146. člena Kazenskega
zakonika (Uradni list RS, št. 63/96 in nasl. – v nadaljevanju KZ). V
postopku, ki ga je nadaljevalo po razveljavitvi sodbe zaradi vložitve
obdolženčevega ugovora, je državni tožilec spremenil obtožni pre‑
dlog tako, da je obdolžencu očital storitev kaznivega dejanja lahke
telesne poškodbe po prvem odstavku 133. člena istega zakona, ki
je hujše kot kaznivo dejanje, obseženo v razveljavljeni sodbi. Za
kaznivo dejanje grdega ravnanja po prvem odstavku 146. člena
KZ je bila predpisana denarna kazen ali zapor do šestih mesecev,
za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe po prvem odstavku
133. člena KZ pa denarna kazen ali zapor do enega leta.
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med pritožbo in izrednimi pravnimi sredstvi na eni strani in ugo‑
vorom zoper sodbo o kaznovalnem nalogu na drugi strani naj bi
bila v tem, da ugovor ni devolutivno pravno sredstvo. Učinki enih
in drugih pravnih sredstev naj bi bili različni. Učinek ugovora naj
bi bila razveljavitev sodbe o kaznovalnem nalogu in nadaljevanje
postopka ob zagotovitvi enakih standardov pravnega varstva, kot
ga imajo obdolženci, zoper katere kaznovalni nalog ni bil izdan.
3. Iz mnenj Vlade in Ministrstva za pravosodje izhaja, da je
zahteva neutemeljena. Postopka, nadaljevanega po razveljavitvi
sodbe o kaznovalnem nalogu na podlagi ugovora kot posebnega
pravnega sredstva v posebnem skrajšanem postopku, naj ne bi
bilo mogoče primerjati s ponovljenim postopkom zaradi razvelja‑
vitve sodbe v postopku s pritožbo kot rednim pravnim sredstvom
in ne s postopkom, ponovljenim zaradi ugoditve izrednim prav‑
nim sredstvom. Prepoved spremembe v škodo obdolženca naj
bi bila izjema od načela iskanja materialne resnice v kazenskem
pravu in že po naravi stvari vezana zgolj na postopke, ki se vodi‑
jo po tem, ko je postopek na prvi stopnji že izveden. Zato naj ne
bi veljalo v prvem rednem ali skrajšanem postopku, ko se dokazi
prvič izvajajo na glavni obravnavi in se lahko ugotovi drugačno
dejansko stanje, kot izhaja iz dokazov, zbranih v predkazenskem
postopku. Postopek za izdajo kaznovalnega naloga naj bi bil
poseben skrajšani postopek za hitrejše in racionalnejše obrav‑
navanje lažjih kaznivih dejanj, zaradi česar naj bi zakonodajalec
odstopil tudi od nekaterih drugih načel kazenskega postopka. V
ta namen pa naj bi predvidel ugovor kot posebno pravno sred‑
stvo, namenjeno le razveljavitvi sodbe o kaznovalnem nalogu.
To naj bi izhajalo tudi iz dejstva, da ga ne more vložiti državni
tožilec. Obdolženec, ki se ne strinja s kaznovalnim nalogom in
z ugovorom zahteva redni postopek, mora biti v takem pravnem
položaju kot drugi obdolženci. Ker ugovor nima devolutivnega
učinka, ampak učinek brezpogojne razveljavitve sodbe o ka‑
znovalnem nalogu in izvedbo rednega skrajšanega postopka
po določbah 439. do 443.a člena ZKP, izgubi postopek za izdajo
kaznovalnega naloga svoj pomen. Zato naj ne bi imela vezanost
na kakršnekoli predloge ali sankcije iz tega postopka nobenega
smisla in glede na to naj izključitev prepovedi spremembe v ško‑
do obdolženca ne bi bila v neskladju z Ustavo. Odgovor in mnenji
sta bili vročeni predlagatelju, ki nanje ni odgovoril.
B.
4. Predlagatelj zahteva presojo skladnosti 445.d člena ZKP z
22. členom Ustave, ker naj bi vzpostavljal neenako varstvo pravic
obdolženca v postopku po razveljavitvi sodbe o kaznovalnem na‑
logu glede na postopek s pritožbo in postopke z izrednimi pravnimi
sredstvi. Predlagatelj torej zatrjuje, da zakonodajalec dejanski
položaj obdolženca v postopku po razveljavitvi sodbe o kazno‑
valnem nalogu neutemeljeno drugače obravnava od položajev
obdolženca v postopkih s pritožbo oziroma z izrednimi pravnimi
sredstvi. Zato je Ustavno sodišče zatrjevane očitke presojalo z
vidika skladnosti z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
5. Izpodbijani 445.d člen ZKP se glasi:
»Pri izrekanju sodbe po vloženem ugovoru sodišče ni ve‑
zano na predlog državnega tožilca iz drugega odstavka 445.a
člena in na prepoved iz 385. člena tega zakona.«
6. ZKP v 385. členu določa, da se sodba, če je podana
pritožba samo v korist obdolženca, ne sme spremeniti v njego‑
vo škodo glede pravne presoje dejanja in kazenske sankcije
(prepoved spremembe sodbe v škodo obdolženca). Na to
določbo se ZKP sklicuje še v več drugih členih, ki se nanašajo
na pritožbeni postopek ali postopke z izrednimi pravnimi sred‑
stvi.2 Iz navedenega izhaja, da je institut prepovedi spremembe
2 Prepoved spremembe v škodo obdolženca je izrecno do‑
ločena v 385. členu ZKP (pritožbeni postopek pred sodiščem
druge stopnje). ZKP se v nekaterih določbah sklicuje na to določbo
neposredno ali posredno na način, da se sklicuje na uporabo do‑
ločb pritožbenega postopka. Tako v drugem odstavku 398. člena
ZKP (pritožbeni postopek pred sodiščem tretje stopnje), v četrtem
odstavku 397. člena ZKP (postopek nove razsoje po razveljavitvi
sodbe v pritožbenem postopku), v prvem odstavku 403. člena ZKP
(postopek s pritožbo zoper sklep), v četrtem odstavku 415. člena
ZKP (postopek po ugodeni zahtevi za obnovo kazenskega postop‑
ka) in v tretjem odstavku 424. člena ter četrtem odstavku 428. člena
ZKP (postopek z zahtevo za varstvo zakonitosti).

Uradni list Republike Slovenije
v škodo obdolženca povezan s pritožbenim postopkom in s
postopki z izrednimi pravnimi sredstvi. Namen tega instituta
je varovanje obdolženca pred zanj neugodnimi posledicami,
ki jih lahko imajo pravna sredstva zanj v primerih spremembe
ali razveljavitve izpodbijane pravnomočne ali nepravnomočne
sodne odločbe.3
7. Ustava v drugem odstavku 14. člena jamči enakost
vseh pred zakonom. Iz tega, splošnega načela enakosti izhaja
zahteva, da zakonodajalec enake položaje ureja enako. Ker naj
bi izpodbijani člen vzpostavljal neenako varstvo pravic obdol‑
ženca v skrajšanem postopku, začetem po razveljavitvi sodbe
o kaznovalnem nalogu, glede na varstvo pravic v postopku s
pritožbo in v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi, je moralo
Ustavno sodišče pri presoji zatrjevanega neskladja najprej
ugotoviti, ali gre za enake položaje, ki bi morali biti v skladu z
drugim odstavkom 14. člena Ustave tudi enaka urejeni. V ta
namen je primerjalo ureditev obeh pravnih sredstev glede na
njune pravne učinke.4 Pri tem ni posebej primerjalo ugovora z
izrednimi pravnimi sredstvi, na katera se tudi sklicuje predla‑
gatelj, ker je temeljna določba glede prepovedi spremembe v
škodo obdolženca (385. člen ZKP) umeščena v okvir določb
o pritožbi, nanjo pa se ZKP sklicuje pri posameznih izrednih
pravnih sredstvih.
8. Temeljni namen pravnih sredstev v sodnih postopkih (in
drugih postopkih) je preizkus pravilnosti in zakonitosti s pravnim
sredstvom izpodbijane sodne odločbe (oziroma druge odločbe).
Preko instituta pravnih sredstev zakonodajalec zagotavlja pra‑
vilnost in zakonitost sodnih odločb, varovanje pravic in pravnih
interesov strank in enotno uporabo prava (tako odločba Ustav‑
nega sodišče št. U-I-190/00 z dne 13. 2. 2003, Uradni list RS,
št. 21/03 in OdlUS XII, 7). Iz navedenega izhaja, da so pravna
sredstva namenjena (vsebinskemu) preizkusu sodne odločbe,
zoper katero so vložena. To velja tudi za sistem pravnih sredstev
v kazenskem postopku, ki ga ZKP ureja v poglavju o rednih prav‑
nih sredstvih (XXIII. poglavje), v okviru katerega določa in ureja
pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje, pritožbo zoper sodbo
sodišča druge stopnje in pritožbo zoper sklep ter v poglavju o
izrednih pravnih sredstvih (XXIV. poglavje), v okviru katerega
določa in ureja obnovo kazenskega postopka, izredno omilitev
kazni in zahtevo za varstvo zakonitosti.
9. ZKP ugovora kot pravnega sredstva v okviru razdelka o
pravnih sredstvih ne določa, pač pa ga določa in ureja v XXV.a
poglavju oziroma v določbah o postopku za izdajo kaznovalnega
naloga (členi 445a do 445e). Navedeni postopek je zakonodaja‑
lec predvidel iz razlogov ekonomičnosti5 kot poseben skrajšani
postopek za ugotavljanje kazenske odgovornosti in izrekanje
kazenskih sankcij za lažja kazniva dejanja iz pristojnosti okraj‑
nega sodišča.6 Njegova bistvena posebnost je, da se opravi brez
glavne obravnave in na predlog državnega tožilca. V primeru, če
se sodnik strinja s predlogom državnega tožilca, izda sodbo o
3 Pravna teorija poudarja, da je smisel prepovedi spremembe
v škodo obdolženca v utrjevanju zaupanja tistih subjektov, ki vložijo
pritožbo v korist obdolženca, da se obdolženčev položaj ne bo po‑
slabšal, če je vložena pritožba le v njegovo korist (glej Z. Dežman,
A. Erbežnik, Kazensko procesno pravo Republike Slovenije, GV
Založba, Ljubljana 2003, str. 869).
4 Dežman navaja, da se pravna sredstva med seboj razlikuje‑
jo po svojem namenu in učinku ter da teorija na tej podlagi razlikuje
med rednimi in izrednimi, suspenzivnimi in nesuspenzivnimi, devo‑
lutivnimi in nedevolutivnimi, popolnimi in nepopolnimi, neposredni‑
mi in involviranimi ter pisnimi in ustnimi pravnimi sredstvi (glej Z.
Dežman, A. Erbežnik, nav. delo, str. 881).
5 Glej Poročevalec DZ, št. 17/03.
6 Po 445.a členu ZKP sme državni tožilec za kazniva dejanja
iz pristojnosti okrajnega sodišča ob vložitvi obtožnega predloga
predlagati, da sodišče izda kaznovalni nalog, s katerim izreče
predlagano sankcijo (denarno kazen, prepoved vožnje motornega
vozila, pogojno obsodbo z določeno denarno kaznijo ali določeno
kaznijo zapora do šestih mesecev ali sodni opomin) ali ukrep
(odvzem predmetov in odvzem premoženjske koristi, pridobljene
s kaznivim dejanjem).
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kaznovalnem nalogu. Če pa sodnik meni, da vsebina dokazov,
predlaganih v obtožnem predlogu, ne daje zadostne podlage
za izdajo kaznovalnega naloga ali če se ne strinja z izrekom
predlagane sankcije, določi glavno obravnavo. Zoper sodbo o
kaznovalnem nalogu lahko po drugem odstavku 445.č člena
ZKP obdolženec ali njegov zagovornik vložita ugovor. Na pod‑
lagi četrtega odstavka istega člena sodnik na podlagi pravoča‑
snega in dovoljenega ugovora s sklepom razveljavi sodbo o
kaznovalnem nalogu in nadaljuje postopek po določbah 439. do
443.a člena ZKP.
10. Glede na sistem določitve in ureditve pravnih sredstev
v ZKP (8. točka obrazložitve), v katerem ugovor ni naveden, je
očitno, da zakonodajalec ugovora ni štel med pravna sredstva
kazenskega postopka, za katera je značilno, da so namenjena
preizkusu pravilnosti in zakonitosti izpodbijane sodne odločbe.
Uvrstitev v poglavje o postopku za izdajo kaznovalnega nalo‑
ga kaže na njegov, zgolj temu izjemnemu postopku prilagojen
namen. Glede na četrti odstavek 445.č člena ZKP, po katerem
sodišče na podlagi (dovoljenega in pravočasnega) ugovora raz‑
veljavi sodbo o kaznovalnem nalogu, je ta namen v vzpostavitvi
kazenskega postopka v položaj, kakršen bi bil v primeru, če
sodba o kaznovalnem nalogu sploh ne bi bila izdana. To pa je
položaj, ki ga procesni zakon določa za postopek po vložitvi
obtožnega akta.7
11. Navedeni cilj ugovora je moč dosegati le z razveljavi‑
tvenim učinkom ugovora, takemu učinku pa ustreza le obdol‑
žencu in njegovemu zagovorniku dovoljena vložitev pravnega
sredstva (enostransko pravno sredstvo) in pridržanje razvelja‑
vitve sodišču, ki je izdalo izpodbijano sodbo (nedevolutivnost).
Ureditev postopka na način, da je le od obdolženčeve volje
odvisno, ali bo sodba o kaznovalnem nalogu pravnomočna
ali ne, ustreza izjemnosti postopka za izdajo kaznovalnega
naloga kot postopka, v katerem ni glavne obravnave kot osre‑
dnjega dela kazenskega postopka.8 Ker je ugovor namenjen
le razveljavitvi sodbe o kaznovalnem nalogu, ne pa (vsebinski)
presoji njene zakonitosti in pravilnosti, kar je namen pritožbe,
je bil temeljni cilj zakonodajalca omogočiti obdolžencu, ki je v
postopku mandatnega kaznovanja prikrajšan za sodelovanje
pri obravnavanju obtožnega akta, da z njegovo pomočjo brez‑
pogojno vzpostavi položaj, ki ga sicer procesni zakon določa za
postopek po vložitvi obtožnega akta. Zato ima ugovor pomen
sredstva, ki izniči učinke izpodbijanega akta in tistega dela
postopka, iz katerega je bil po vložitvi tožilčevega predloga
za izdajo kaznovalnega naloga izključen. Ob povedanem se
ugovor bistveno razlikuje od pritožbe.
12. Ker je ugovor zoper sodbo o kaznovalnem nalogu po‑
sebno pravno sredstvo z bistveno drugačnim ciljem kot pritožba,
je tudi postopek, ki sledi njegovi vložitvi in razveljavitvi sodbe o
kaznovalnem nalogu bistveno drugačen od postopka, ki sledi
vložitvi pritožbe. Ne gre torej za enake dejanske položaje, ki bi
morali biti urejeni enako. Zato zakonodajalec ni bil zavezan ure‑
diti postopka po razveljavitvi sodbe o kaznovalnem nalogu glede
7 Posebnemu postopku za izdajo kaznovalnega naloga v
kazenskem pravu je v civilnem pravu podoben postopek izdaje
plačilnega naloga. Tudi zanj je značilna izdaja sodne odločbe po
predlogu tožnika brez sodelovanja toženca. Teorija govori o zača‑
sni omejitvi načela kontradiktornosti, ker lahko toženec z uporabo
ugovora kot pravnega sredstva »doseže preobrazbo postopka
v redno kontradiktorno obliko« (glej L. Ude, N. Betetto, A. Galič,
V. Rijavec, D. Wedam Lukić, J. Zobec, Pravdni postopek, Zakon
s komentarjem, 3. knjiga, Uradni list Republike Slovenije in GV
Založba, Ljubljana 2009, str. 667).
8 Podobno tudi po nemški procesni zakonodaji v primeru
ugovora, ki ni vložen le zoper izrečeno denarno kazen (polni ugo‑
vor), sodišče razpiše glavno obravnavo. V tem postopku sodišče
ni vezano na izrek kaznovalnega naloga (četrti odstavek 411. člena
Strafprozessordnung), čeprav ta z razpisom glavne obravnave (in
vse do razglasitve sodbe) še ne preneha veljati. V primeru ugovo‑
ra, s katerim obdolženec izpodbija le izrek denarne kazni (omejen
ugovor), pa sodišče ne sme izreči višje denarne kazni, kot jo je že
izreklo. S soglasjem strank lahko odloči o takem ugovoru s sklepom
brez obravnave.
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prepovedi spremembe v škodo obdolženca tako, kot je urejen
s pritožbo. Zato izpodbijana določba ni v neskladju z drugim
odstavkom 14. člena Ustave.
13. Predlagatelj navedb o prepovedi spremembe v ško‑
do obdolženca kot temeljem načelu pritožbenega postopka in
samoomejitveni vlogi države kot izrazu pravne države (2. člen
Ustave) ni utemeljil. Zato teh očitkov Ustavno sodišče ni moglo
preizkusiti.
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla‑
gi 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 64/07 – ur. p. b. – ZUstS) v sestavi: predsednik Jože
Tratnik ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marija
Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Pe‑
trič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4940.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
november 2009

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re‑
publike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, november 2009
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2009 v primerjavi
z oktobrom 2009 je bil –0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva‑
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra
2009 je bil –0,007.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca novembra 2009 je bil 0,000.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva‑
jalcih novembra 2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil –0,011.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin no‑
vembra 2009 v primerjavi z oktobrom 2009 je bil 0,009.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do novembra 2009 je bil 0,023.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do novembra 2009 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra
2009 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,016.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do novembra 2009 v primerjavi s povprečjem
leta 2008 je bil 0,008.
Št. 9621-59/2009/12
Ljubljana, dne 21. decembra 2009
EVA 2009-1522-0035
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BLOKE
4941.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Toneta
Šraja Aljoše

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financi‑
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
ZOFVI‑UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 15. člena Sta‑
tuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet
Občine Bloke na 17. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega
zavoda Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše

glasi:

1. člen
S tem odlokom se spremeni prvi odstavek 15. člena, ki
»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.«
Ostali odstavki ostanejo nespremenjeni.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 603-0001/2009
Nova vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

4942.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08 in 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08) in 15. člena
Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet
Občine Bloke na 17. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 50/00) se
besedilo 53. člena spremeni tako, da se na novo glasi:
»Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o
javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste,
nadzira pristojni pooblaščeni inšpekcijski organ.«
2. člen
V vseh ostalih členih odloka se besedilo »občinski in‑
špektor za ceste« ustrezno nadomesti z besedilom »pristojni
pooblaščeni inšpekcijski organ«.

3. člen
Besedilo 54. člena odloka se spremeni tako da glasi:
»Za aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delov‑
nih mest občinske uprave, ki ga izda župan, se določi število
delovnih in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati občinski
inšpektorji. Če je občinski inšpektorat organiziran kot organ
skupne občinske uprave, morajo akt o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest medobčinske inšpekcijske službe
sprejeti vsi župani občin, ki ustanavljajo organ skupne občinske
uprave.«
4. člen
V prvem odstavku 56. člena se besedilo »Z denarno ka‑
znijo najmanj 200.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo
glasi: »Z globo 1.000,00 EUR.«
V zadnjem odstavku 56. člena se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo
glasi: »Z globo 100,00 EUR.«
5. člen
v 57. členu se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj
15.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo
70,00 EUR.«
6. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedilo »Z denarno ka‑
znijo najmanj 200.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo
glasi: »Z globo 1.000,00 EUR.«
V zadnjem odstavku 58. člena se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo
glasi: »Z globo 100,00 EUR.«
7. člen
V prvem odstavku 59. člena se besedilo »Z denarno ka‑
znijo najmanj 200.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo
glasi: »Z globo 1.000,00 EUR.«
V drugem in zadnjem odstavku 59. člena se besedilo »Z
denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« spremeni tako, da se
na novo glasi: »Z globo 100,00 EUR.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0017/2009
Nova vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

4943.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o vrednotenju programov športa v Občini
Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 9. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega pro‑
grama športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00,
31/00) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS,
št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 17. redni seji dne
17. 12. 2009 sprejel
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PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o vrednotenju
programov športa v Občini Bloke, ki se
sofinancirajo iz proračunskih sredstev
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni 2. člen Pravilnika o vre‑
dnotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo
iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 41/05).
2. člen
V 2. členu pravilnika se doda nova – tretja alinea, ki dolo‑
ča pogoj za pravico do sofinanciranja športnih programov:
»– da športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s kako‑
vostnim tekmovalnim športom in nimajo sedeža na območju
Občine Bloke, vključujejo najmanj 10 registriranih in katego‑
riziranih tekmovalcev, ki imajo stalno prebivališče na območju
Občine Bloke in društva delujejo s svojimi programi na področju
Občine Bloke.«
Dosedanja tretja alinea postane četrta.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0006/2009
Nova vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

4944.

Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih
storitev v Občini Bloke

Na podlagi Zakona o socialnih storitvah – ZSV‑UPB2
(Uradni list RS, št. 3/07), Pravilnika o metodologiji za oblikova‑
nje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07 in 51/08, 5/09) in 15. člena Statuta Občine Bloke
(Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na
17. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev
v Občini Bloke
1. člen
Občina Bloke daje soglasje k ceni vodenja in koordinaci‑
je storitve pomoči na domu, ki znaša 350,04 € mesečno, kar
predstavlja 0,06 strokovnega delavca.
2. člen
Občina Bloke daje soglasje k ceni pomoči na domu za
neposredno oskrbo, ki znaša 19,95 EUR na efektivno uro.
Cena storitve za neposrednega uporabnika se zniža za sub‑
vencijo iz sredstev občinskega proračuna in za uporabnika
znaša 5,00 EUR.
3. člen
Občina Bloke daje soglasje k ceni storitve oskrbe s toplim
obrokom, ki za neposrednega uporabnika znaša 40% efektivne
urne postavke oziroma 2,00 €/kosilo.
4. člen
Občina Bloke bo krila stroške dejansko opravljenih kilo‑
metrov socialne oskrbovalke in bo doplačala razliko od stro‑
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škov za prevozne storitve, ki so obračunani v ceni storitve
(310,89 € /mesec).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1.
2010.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
št. 122‑0002/2008 z dne 13. 11. 2008.
Št. 122-0001/2009
Nova vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

4945.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05, 93/05,
111/05, 120/06, 126/07) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Ura‑
dni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 17. redni
seji dne 17. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na naslednjih parcelah:
– parc. št. 2289/110, pot, v izmeri 310 m2, vložna št. 581,
k.o. Ulaka,
– parc. št. 2289/109, pot, v izmeri 359 m2, vložna št. 581,
k.o. Ulaka.
2.
Zemljišči parcela št. 2289/110 in 2289/109, k.o. Ulaka,
prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in
postaneta last Občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.
3.
Navedeni nepremičnini zgubita status grajenega jav‑
nega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki
jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti
izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le‑ta
pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev,
kjer se izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokal‑
nega pomena.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0013/2009
Nova vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.
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BOROVNICA
4946.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Borovnica

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica (Uradni list
SRS, št. 1/90, Uradni list RS, št. 13/90, 47/92, Naš časo‑
pis, št. 344/07) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 24. redni seji
dne 21. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Borovnica
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavb‑
nih zemljišč na območju Občine Borovnica za leto 2010 znaša
0,000262 EUR.
2. člen
Vrednost točke iz 1. člena sklepa velja za obračun nado‑
mestila v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
3. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Repu‑
blike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010.
Št. 422-0002/2009-1
Borovnica, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
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cija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za
njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa
skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za
ženske.
2. člen
Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Tolmin in Obči‑
na Kanal ob Soči ustanovijo organ skupne občinske uprave.
Ime organa skupne občinske uprave je »Medobčinska uprava
občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (v nadaljnjem
besedilu: Medobčinska uprava). Ustanovljena je za skupno
opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije,
– občinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež Medobčinske uprave je v Občini Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
(2) Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob
zunanjem robu žiga je napis: Občine Bovec, Kobarid, Tolmin,
Kanal: V notranjem krogu je napis: Medobčinska uprava. V
sredini je grb sedežne občine.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema spre‑
memb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih
sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristoj‑
ni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani imenujejo in razrešujejo direktorja Medobčin‑
ske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni
načrt Medobčinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne
usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja
Medobčinske uprave.
II. Naloge in organizacija dela

BOVEC
4947.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinska uprava občin Bovec,
Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«

Na podlagi 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo,
št. 3/1995), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem podro‑
čju občinske uprave Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 79/00,
64/01), 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Bovec (Uradno glasilo št, 5/2006 in
Uradni list RS, št. 83/09) in 2. člena Odloka o organizaciji in de‑
lovnem področju občinske uprave Občine Kanal ob Soči (Uradne
objave – časopis OKO, št. 1/1995, Primorske novice Uradne
objave, št. 25/1996) so Občinski svet Občine Tolmin na 29. seji
dne 15. 12. 2009, Občinski svet Občine Kobarid na 27. seji dne
17. 12. 2009, Občinski svet Občine Bovec na 25. seji dne 10. 12.
2009 in Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. Izredni seji dne
21. 12. 2009, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupra‑
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08, 79/09) sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid,
Tolmin in Kanal ob Soči«
I. Splošne določbe
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske
uprave, določi njegovo delovno področje, notranja organiza‑

5. člen
(1) Medobčinska uprava je organizirana enovito in opra‑
vlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih
uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem
javnih služb, in sicer:
– Medobčinska inšpekcija: naloge občinske inšpekcije,
službe nadzora občinskih cest in občinskega redarstva.
(2) Svoje naloge opravlja Medobčinska uprava v skladu z za‑
konom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
(1) Medobčinska inšpekcija je prekrškovni organ občin
ustanoviteljic Medobčinske uprave.
(2) Sedež medobčinske inšpekcije je v Občini Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
(3) Pooblaščene uradne osebe Medobčinske uprave vo‑
dijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske
pristojnosti, določenih z Zakonom o varnosti cestnega prometa,
Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o spodbu‑
janju razvoja turizma ter veljavnimi odloki posamezne občine,
opredeljenimi v Skupnem občinskem programu varnosti občin
Bovec, Tolmin, Kobarid in Kanal ob Soči.
(4) Službe medobčinske inšpekcije so:
– medobčinska inšpekcijska služba,
– medobčinsko redarstvo.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska
inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je
bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristoj‑
nosti nastopa Medobčinska uprava kot organ tiste občine usta‑
noviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
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(2) Medobčinska uprava mora pri izvrševanju svojih na‑
log ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine
oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v
katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero
izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v Medobčinski upravi odloča
tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere kra‑
jevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve direktorja
Medobčinske uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposle‑
nega v Medobčinski upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice
solidarno.
8. člen
(1) Medobčinsko upravo vodi direktor, ki ga imenujejo in
razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o
javnih uslužbencih.
(2) Direktor Medobčinske uprave je vodja medobčinske
inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Direktor Medobčinske uprave ima status uradnika na
položaju.
(4) Direktor Medobčinske uprave mora imeti najmanj uni‑
verzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s speciali‑
zacijo ali magisterijem in najmanj šest let delovnih izkušenj.
(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge
direktorja Medobčinske uprave opravljal tajnik občine (direktor
občinske uprave).
9. člen
(1) Direktor Medobčinske uprave odgovarja za izvrševa‑
nje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine
ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju ob‑
činske uprave te občine, za delo Medobčinske uprave v celoti
pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic
(2) Direktor Medobčinske uprave predstavlja Medobčin‑
sko upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih
zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki
so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela
Medobčinske uprave.
10. člen
(1) Občina, v kateri ima Medobčinska uprava sedež, ima
za javne uslužbence Medobčinske uprave status delodajalca.
Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Občino Bovec.
(2) Pravice in obveznosti delodajalca izvršujejo župani
občin ustanoviteljic oziroma direktor Medobčinske uprave na
podlagi njihovega pisnega pooblastila.
11. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest Medobčinske uprave
sprejme župan sedežne občine po predhodnem soglasju žu‑
panov občin ustanoviteljic.
III. Sredstva za delo
12. člen
(1) Sredstva za delo Medobčinske uprave in druga mate‑
rialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem
razmerju:
– Občina Bovec
22,54%,
– Občina Kobarid
23,49%,
– Občina Tolmin
29,26%,
– Občina Kanal ob Soči
24,71%.
(2) Razmerje iz prejšnjega odstavka velja, dokler se ne
spremeni Akt o sistemizaciji delovnih mest Medobčinske upra‑
ve, določen v 11. členu tega odloka.
13. člen
(1) Medobčinska uprava opravlja svoje delo v prostorih
občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo Medobčinske
uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan
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občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinska uprava sedež.
Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Žu‑
pan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po enega
člana.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške na‑
bave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdr‑
ževanja, si občine ustanoviteljice Medobčinske uprave delijo v
razmerju, določenim v prejšnjem členu.
14. člen
(1) Medobčinska uprava je neposredni uporabnik prora‑
čuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt Medobčinske uprave, ki ga na predlog
direktorja Medobčinske uprave določijo župani občin ustanovi‑
teljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima
Medobčinska uprava sedež.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za Med‑
občinsko upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na
posebni postavki. Finančni načrt Medobčinske uprave je priloga
k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Med‑
občinske uprave je njen direktor, ki je tudi skrbnik prihodkov.
15. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za Medobčinsko
upravo opravlja občinska uprava Občine Bovec. Ostale občine
so dolžne kriti te stroške v skladu z 12. členom odloka.
IV. Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic
16. člen
Župani občin ustanoviteljic s sporazumom podrobneje
uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in
odgovornosti, določenih z odlokom.
17. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
Medobčinske uprave tako, da svojo namero pisno poda ostalim
občinam ustanoviteljicam. Občina izstopi kadarkoli z enostran‑
sko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se
pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna
vse obveznosti do Medobčinske uprave na podlagi tega odloka
in dogovora iz 16. člena odloka.
(3) V primeru, da želi v Medobčinsko upravo pristopiti nova
občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. Prehodne in končne določbe
18. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan
sedežne občine akt o sistemizaciji delovnih mest v Medobčin‑
ski upravi in kadrovski načrt Medobčinske uprave. Dosedanji
predstojnik Medobčinske uprave nadaljuje z delom kot direktor
Medobčinske uprave.
19. člen
(1) Medobčinska uprava začne z delom, ko vse občine
ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina
ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo,
vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Najkasneje do dne, ko prične z delom, prevzame
Medobčinska uprava javne uslužbence, zaposlene delovna
mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih
na podlagi tega odloka prevzame Medobčinska uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda
sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v Medob‑
činski upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem,
zaposlenim v Medobčinski upravi, ne more poslabšati položaj
glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne
občine ustanoviteljice.
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Št.

20. člen
Občina Bovec je dolžna zagotoviti objavo v Uradnem
listu Republike Slovenije po sprejemu odloka na vseh štirih
občinskih svetih.
21. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati 1. 1. 2010.
(2) Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin
in Kanal ob Soči po tem Odloku začne z delom 1. 1. 2010. Iz
tega razloga v letu 2009 sredstva za delo Medobčinske uprave
in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanovite‑
ljice po Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid Tolmin in Kanal
ob Soči« (Uradni list RS, št. 65/09), in sicer glede na število
prebivalcev iz popisa SURS v naslednjem razmerju:
– Občina Bovec
16,96%,
– Občina Kobarid
23,67%,
– Občina Tolmin
59,37%.
22. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medob‑
činska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
(Uradni list RS, št. 65/09).
Št. 007-03/2009-2
Bovec, dne 10. decembra 2009

14887

OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih
variabilni del cene
priključna moč – fiksni del cene
števnina za toplotne števce (za sta‑
novanjski odjem)

0,0582
1,7093

€/KWh
€/KW/mes.

0,0094

€/m2/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Ob‑
čini Štore za variabilni del cene, velja od 14. 12. 2009, za pri‑
ključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stano‑
vanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 30/09), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z ZDDV se na vse navedene cene obračuna še
20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 14. decembra 2009
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

Št. 007‑5/06
Kobarid, dne 21. decembra 2009

ČRNOMELJ

Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

4949.

Sklep o ureditvi tržnice v Črnomlju

V skladu s 5. členom Zakona o trgovini /ZT‑1/ (Uradni list RS,
št. 24/08), 12. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih
za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09)
ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 35/03 – UPB, 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črno‑
melj na 21. redni seji dne 17. decembra 2009 sprejel

Št. 007‑0003/06
Tolmin, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.
Št. 00702‑05/2009
Kanal ob Soči, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

CELJE
Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

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

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

Stran

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Ob‑
čini Celje za variabilni del cene, velja od 14. 12. 2009, za pri‑
ključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

4948.
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0,0454
1,6973

€/KWh
€/KW/mes.

0,0094

€/m2 /mes.

SKLEP
o ureditvi tržnice v Črnomlju
1. člen
V mestnem jedru Črnomlja se na javnih površinah uredi
tržnica.
Tržnica se uredi v treh fazah:
– prva faza na platoju med cerkvijo sv. Petra in glasbeno
šolo ter cerkvijo sv. Petra in objektom banke, Trg svobode 2,
parcelna številka 1126/4, k.o. Črnomelj;
– druga faza stara lokacija tržnice, parcelna številka 4/5,
k.o. Črnomelj;
– tretja faza vzdolž Ulice Mirana Jarca ter plato med objek‑
tom sodišča, Trg svobode 1 in objektom banke, Trg svobode 2,
parcelna številka 1126/4 in 1126/14, obe k.o. Črnomelj.
O prehodih med fazami odloča občinski svet glede na
uspešnost predhodne faze.
2. člen
Pred pričetkom delovanja tržnice mora Občinski svet Ob‑
čine Črnomelj sprejeti tržni red, ki bo določal način in pogoje
delovanja tržnice.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o ureditvi tržnice v Črnomlju (Uradni list RS, št. 101/01).

Stran

14888 /

Št.
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4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35004/222/2001
Črnomelj, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
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 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu
Občine Gornji Petrovci za leto 2009 (Uradni list RS, št. 63/09;
v nadaljevanju: odlok o proračunu).

DOBREPOLJE
4950.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Dobrepolje

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 18/84), 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 123/00, 111/03 in 22/06) in
14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08)
je Občinski svet Občine Dobrepolje na 24. redni seji dne 22. 12.
2009 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Dobrepolje
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nih zemljišč na območju Občine Dobrepolje za leto 2010 znaša
0,00251 €/m2.
2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

70

71

Št. 42008-1/00
Videm, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

72

GORNJI PETROVCI
4951.

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji
Petrovci 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, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 30. člena
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je župan
Občine Gornji Petrovci dne 15. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci
v obdobju januar–marec 2010

73

74

II.
40

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od

41

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

v EUR
Proračun
januar–marec
2010
421.069,73
355.008,55
351.522,68
342.732,00
4.839,30
3.951,38
0,00
3.485,87
1.958,49
12,31
0,00
0,00
1.515,07
722,00
500,00
0,00
222,00
0,00
0,00
0,00
65.339,18
65.339,18
415.779,51
164.290,14
38.386,31
7.229,47
86.677,70
31.996,66
0,00
139.260,68
274,04
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42

43
III.
B.
IV.

75

V.

44

VI.

C.
VII.
50
VIII.
55
IX.

X.
XI.

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČA‑
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega pre‑
moženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

88.136,76
14.323,90
36.525,98
0,00
106.882,54
106.882,54
5.346,15
5.346,15
5.290,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Stran

14889

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za‑
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po‑
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan‑
ciranja 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
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

0,00
0,00
0,00
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5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 007-0001/2009-26
Gornji Petrovci, dne 15. decembra 2009

0,00

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.290,22
0,00
–5.290,22
921,80
921,80

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 pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

GROSUPLJE
4952.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Šmarje –
Staro pokopališče

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine
Grosuplje dne 22. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Šmarje – Staro
pokopališče
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo občin‑
skega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev

Stran

14890 /

Št.
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pokopališča v mirovanju ter izgradnjo poslovno‑stanovanjskega
objekta, z ureditvijo pripadajočih zunanjih površin.
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tlakovanje, klopi ipd.) za druženje in srečevanje ter v manjšem
delu pripadajoča parkirišča za obiskovalce.

2. člen

4. člen

(vsebina sklepa o začetku priprave OPPN)

(območje OPPN)

– ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN,
– območje OPPN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo OPPN,
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrto‑
vane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti,
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.

Območje urejanja z OPPN predstavlja prazno površino
ob regionalni, Ljubljanski cesti ter pokopališče v mirovanju v
ozadju. Skupna površina je ca. 10400 m2 in obsega zemljišča
parcelne št.: 490/11, 489/2, pretežni del 518/4, 486/1, 482/9,
478/29 in 490/12 vse k.o. Šmarje. Območje na severni strani
meji z Ljubljansko cesto, na vzhodu so zemljišča gasilskega
doma, na zahodu je pot do pokopališča in na južni strani je
Pokopališka cesta.
Zaradi zagotovitve najustreznejših urbanističnih rešitev
bodo možni posegi na dele nekaterih sosednjih zemljišč parc.
št. 488/2, 489/1, 490/3, 490/4, min del 518/4 ter izhod na
2014/1 (cesta) vse k.o. Šmarje ali na morebitna druga sosednja
zemljišča v neposredni bližini.

3. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
S predvidenim OPPN se načrtujeta dva posega, in sicer:
a) načrtovanje objekta z javnim programom in stanovanji
ter ureditev pripadajočih zunanjih površin,
b) sprememba pokopališča v mirovanju v spominski
park
a) Šmarje ‑ Sap je pomembnejše lokalno središče in sku‑
paj z Grosupljem predstavlja glavno urbanizacijsko os občine.
Prostorske omejitve onemogočajo naselju, da bi se fizično
intenzivno razvijalo, vendar pa mu planske usmeritve nalagajo,
da se razvija kot gospodarsko, zaposlitveno, kulturno‑turistično
in oskrbno središče, kot dopolnitev funkcij in mestnih dejavnosti
Grosuplja. Iz tega razloga, se neposredno ob Ljubljanski cesti
predvideva gradnja novega objekta, ki bo povzemal pomemb‑
nejši osrednji središčni javni program v naselju Šmarje ‑ Sap;
storitvene in uslužnostne dejavnosti (npr. pošta, banka, servi‑
sne dejavnosti, delno tudi lokali ipd.) v pritličju ter stanovanja
ali pisarne v nadstropju.
b) pokopališče, ki je v mirovanju 30 let, se spremeni v spo‑
minski park javnega značaja. Uredi se odprt javni prostor (trg,
Faza
Sklep o začetku priprave OPPN in objava Sklepa
Osnutek OPPN za pridobitev smernic
Pridobivanje in usklajevanje smernic
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
Javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave OPPN
Javna razgrnitev, javna obravnava in obravnava na OS
Stališča do pripomb in uskladitev stališč
Sklep OS o predlogu stališč do pripomb
Objava stališč do pripomb
Izdelava dopolnjenega predloga OPPN za pridobitev mnenj
Pridobivanje in usklajevanje mnenj
Izdelava dopolnjenega predloga OPPN za sprejem
Sprejem na OS
Izdelava končnega dokumenta
Objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega
sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu
z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN,
čemur se prilagodijo v tabeli navedeni roki izdelave OPPN.
7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih
nosilcev urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje,

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi:
– veljavnih prostorskih dokumentov Sprememb in do‑
polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, (Uradni list
RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03, 124/03,
87/04 in 136/04)
– idejnih zasnov in strokovnih podlag,
– izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb.
6. člen
(roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave in sprejema OPPN bo potekal po na‑
slednjem terminskem planu:
Rok izdelave
december 2009
december, januar 2009/10
januar, februar 2010
februar, marec 2010
marec, 2010
marec, april 2010
april, maj 2010
maj 2010
maj 2010
maj 2010
junij 2010
junij 2010
junij, julij 2010
julij 2010
julij 2010

Nosilec
občina
izdelovalec
izdelovalec
izdelovalec
občina
občina, izdelovalec
izdelovalec, občina
izdelovalec, občina
občina
izdelovalec
izdelovalec
izdelovalec
izdelovalec, občina
izdelovalec
občina

2. RS, Ministrstvo za promet, DRSC,
3. Slovenske železnice d.o.o.,
4. Zavod RS za varstvo narave,
5. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine,
6. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo,
7. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vodovod,
8. Javno komunalno podjetje Grosuplje, kanalizacija,
9. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vročevod,
10. Javno komunalno podjetje Grosuplje, odpadki,
11. Telekom Slovenije d.d.,
12. Elektro Ljubljana d.d.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ugo‑
tovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja pro‑
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Št.

4954.

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

9. člen
(objava in začetek veljavnosti)

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za planske
celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V
37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45
Šentjošt in V 47 Dobrova – za območja Občine
Horjul

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena Statuta Občine
Horjul (Uradni list RS, št. 18/99, 12/01) je Občinski svet Občine
Horjul na 24. seji dne 17. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za planske
celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno,
V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova,
V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova – za območja
Občine Horjul
1. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37
Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47
Dobrova (Uradni list RS, št. 11/95, 83/98, 83/02, 134/04) za
območja Občine Horjul«.
2. člen
V 7. členu se v 3. točki naslova »morfološka enota 3C/2«
za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– zemljišče namenjeno za gradnjo je lahko pozidano naj‑
več 60%, kar vključuje tako glavni objekt in pomožne objekte«.

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Ig (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
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 (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Ig za leto 2009 (Uradni list RS, št. 79/09; v
nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/Namen
I.

70

71

3. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0008/2009
Horjul, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

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

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

Št. 3500-29/2007
Ljubljana, dne 22. decembra 2009

4953.

14891

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ura‑
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT‑B) in 30. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 129/06) je župan Občine Ig dne 22. 12. 2009 sprejel

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re‑
publike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine
Grosuplje.

HORJUL

Stran

IG

stora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi
tudi njihove smernice.

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN zagotovi
Občina Grosuplje.
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72

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

v eurih
Začasno
financiranje
2010
1.210.080,00
1.200.080,00
1.013.680,00
920.000,00
55.180,00
38.500,00
0,00
186.400,00
23.900,00
0,00
2.000,00
111.500,00
49.000,00
0,00
0,00

Stran

73

14892 /

Št.

109 / 28. 12. 2009

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

441 Povečanja kapitalskih deležev in
naložb

0,00

0,00

PREJETE DONACIJE

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

VI.

PREJETA POSOJILA – DANA POSO‑
JILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.‑V.)

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

731 Prejete donacije iz tujine
74

78

10.000,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

10.000,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske

0,00

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

602.276,87
90.618,27

401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

14.179,20

402 Izdatki za blago in storitve

489.677,00

409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

III.

0,00
1.170.080,01

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

403 Plačila domačih obresti

43

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

41
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1.632,00
6.170,40
488.815,28
0,00
327.708,00
38.640,00
122.467,28
0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

78.987,86

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

78.987,86

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0,00

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam

0,00

432 investicijski transferi proračun‑
skim uporabnikom

0,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)

39.999,99

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

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

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

V.

44

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

39.999,99

55

ODPLAČILA DOLGA

39.999,99

550 Odplačila domačega dolga

39.999,99

IX.

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

0,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–39.999,99

XI.

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

–39.999,99

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2009

0,00

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 pro‑
računu, 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 za‑
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po‑
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan‑
ciranja 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
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.
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5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), upora‑
blja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 4101/001/2009
Ig, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

IVANČNA GORICA
4955.

Sklep o imenovanju predstavnika
Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojnoizobraževalnega zavoda Višnja Gora

Št.

I.
1. V Svet Vzgojno‑izobraževalnega zavoda Višnja Gora
se imenuje kot predstavnik Občine Ivančna Gorica:
– Jožeta Adlerja, roj. 1. 3. 1969, Grintovec 9, Zagradec,
svetnik Občinskega sveta.
II.
2. Mandatna doba traja 4 leta.
III.
3. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0028/2009
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

KOČEVJE
4956.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju programov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05)
je Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji dne 22. 12.
2009 sprejel

Stran

14893

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Kočevje
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje (Uradni list RS,
št. 52/09) se v 7. členu doda peta točka, ki se glasi:
»(5) Občina bo pomoč, opredeljeno v 10., 11., 12., 13. in
14. členu tega pravilnika odobrila le za dejavnosti ali storitve, ki
bodo opravljene oziroma prejete po izdelavi in objavi zadevne
sheme pomoči skladno z Uredbo 1857/2006/ES.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko
obdobje 2009–2013.
Št. 441-1/2009-1404
Kočevje, dne 22. decembra 2009

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura‑
dni list RS, št. 89/04 in 37/06) ter v skladu s petim odstavkom
46. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 in 58/09)
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 26. seji dne 22. 12.
2009 sprejel

SKLEP
o imenovanju predstavnika Občine Ivančna
Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda
Višnja Gora
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Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

4957.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2010

Na podlagi 9. člena Odloka o nadomestilu za upora‑
bo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS,
št. 37/98, 51/98, 62/98, 1/02, 93/04), 27. člena Statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popra‑
vek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99
in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji
dne 22. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča na območju Občine Kočevje za leto 2010 znaša
0,0014 EUR.
2. člen
Vrednost točke se uporablja od 1. januarja 2010 dalje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-1/2009-1509
Kočevje, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

Stran

14894 /
4958.

Št.
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Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Družbena
lastnina v splošni rabi

Uradni list Republike Slovenije
4959.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno
ljudsko premoženje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in
44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet
Občine Kočevje na 24. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in
44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet
Občine Kočevje na 24. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča Družbena lastnina
v splošni rabi

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko
premoženje

I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča Družbena lastni‑
na v splošni rabi za:
a)
– zemljišče s parc. št. 430/1, k.o. Željne, pot v izmeri
848 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 730/3, k.o. Željne, cesta v izmeri
10292 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 734/2, k.o. Željne, pot v izmeri
1363 m2, vpisana v zk. vl. št. 309;
b)
– zemljišče s parc. št. 316/2, k.o. Željne, pot v izmeri
101 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 370/1, k.o. Željne, pašnik v izmeri
2836 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 388/3, k.o. Željne, pot v izmeri
212 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 410, k.o. Željne, pot v izmeri
1205 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 428, k.o. Željne, pašnik v izmeri
284 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 532, k.o. Željne, pot v izmeri
714 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 575/3, k.o. Željne, pot v izmeri
325 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 603, k.o. Željne, pot v izmeri
1055 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 618/7, k.o. Željne, pot v izmeri
802 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 660/1, k.o. Željne, pašnik v izmeri
911 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 705, k.o. Željne, pašnik v izmeri
1556 m2, vpisana v zk. vl. št. 257,
– zemljišče s parc. št. 707, k.o. Željne, pašnik v izmeri
1323 m2, vpisana v zk. vl. št. 257.

I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča Splošno ljudsko
premoženje za:
– zemljišče s parc. št. 3670, k.o. Livold, gozd v izmeri
45239 m2, vpisano v zk. vl. št. 100.

II.
Parcele navedene v I. točki pod oznako a.) tega sklepa
postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330
Kočevje, matična številka 5874238, in se v zemljiško knjigo
zaznamujejo kot grajeno javno dobro – cesta.
Parcele navedene v I. točki pod oznako b.) tega sklepa
postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330
Kočevje, matična številka 5874238.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2008-1509
Kočevje, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

II.
Parcela navedena v I. točki tega sklepa postane last
Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična
številka 5874238.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2008-1509
Kočevje, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

KRIŽEVCI
4960.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Križevci

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 – uradno prečiščeno besedilo,
v nadaljevanju: ZLS‑UPB2), 149. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – uradno prečiščeno bese‑
dilo, v nadaljevanju: ZVO‑1‑UPB1), 3., 7. in 35. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
ter 127/06), 143. člena Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06), 6. člena Odloka o gospodarskih jav‑
nih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02, 52/04),
12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,
17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 23. seji
16. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Križevci
I. PREDMET UREJANJA
1. člen
(vsebina javne službe)
Ta odlok ureja način ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Križevci, predvsem pa opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe zbiranje in prevoz komunalnih od‑
padkov (v nadaljnjem besedilu: »javna služba«) na območju
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Občine Križevci (v nadaljevanju: »občina«), in sicer tako, da
določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostor‑
sko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– vire financiranja javne službe in način njihovega obli‑
kovanja,
– vrsto in obseg zemljišč, objektov, naprav in opreme
potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, ter
javno dobro (v nadaljevanju: »javne površine«) in varstvo, ki
ga ta infrastruktura lokalnega pomena uživa (v nadaljevanju:
»infrastruktura«) ter
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih
vplivov na okolje in zmanjšanja količin odpadkov.
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Komunalni odpadki (v nadaljevanju: »odpadki«) po
tem odloku so odpadki, ki nastajajo na območju lokalne sku‑
pnosti kot odpadki v gospodinjstvu in kot po naravi in sestavi
gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter
storitvenih dejavnosti. Med komunalne odpadke sodijo tudi od‑
padki z vrtov in parkov, odpadki pri čiščenju cest, ulic, odpadki
iz pokopališč, ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov
s klasifikacijsko številko 20 01, odpadki iz vrtov in parkov iz
podskupine s klasifikacijsko številko 20 02 in drugi komunalni
odpadki iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 03 ter em‑
balaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine s klasifikacijsko
številko 15 01.
(2) V ločeno zbrano frakcijo bioloških oziroma biorazgra‑
dljivih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: »biološki odpadki«)
štejejo odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se razgradijo
z izpostavljenostjo anaerobnim ali aerobnim procesom; v to
frakcijo komunalnih odpadkov sodijo predvsem ostanki hrane
ter zeleni odpad z vrtov, zelenic in parkov, odpadni les, žaganje
in drugi odpadki biološkega izvora.
(3) »Hišni kompostnik« je zabojnik na vrtu za kompo‑
stiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih
odpadkov na vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu in
nima negativnega vpliva na okolje.
(4) V ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov, ki so
primerni za ponovno uporabo oziroma predelavo (v nadaljnjem
besedilu: »sekundarne surovine«) štejejo odpadki iz gospodinj‑
stva, proizvodnje, ki se po predelavi lahko ponovno uporabijo
v proizvodnem procesu, njihovo zbiranje pa poteka ločeno
po posameznih vrstah (na primer papir, kovine, steklo, tekstil
ali podobno) ali pa jih je mogoče izločiti v nadaljnjih procesih
prebiranja oziroma predelave odpadkov. Ločeno se zbira tiste
komunalne odpadke z značajem sekundarnih surovin, ki jih je
po ustrezni predelavi mogoče tržiti ali katerih ločeno zbiranje je
smotrno zaradi izogibanja izrabi kapacitet urejenih odlagališč
odpadkov.
(5) V kosovno frakcijo komunalnih odpadkov (v nadalj‑
njem besedilu: »kosovni odpadki«) štejejo večji odpadni pred‑
meti iz gospodinjstev, ki jih predstavljajo večji kosi embalaže,
pohištvo, neuporabni gospodinjski stroji in drugi nerabni kosi
gospodinjske in podobne opreme.
(6) OEEO je električna in elektronska oprema, ki je odpa‑
dek, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, vključno
z vsemi sestavinami, podsklopi in potrošnim materialom, ki so
del opreme, ko se jo zavrže.
(7) »Nevarni odpadki iz gospodinjstev« so tisti nevarni
odpadki, ki v majhnih količinah redno ali občasno nastajajo
v gospodinjstvih ter mora biti njihovo zbiranje in nadaljnje
ravnanje v skladu s predpisi urejeno preko izvajalca javne
službe. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so zlasti ostanki ali
neporabljena oziroma nerabna odpadna mineralna olja, barve,
laki, škropiva, zdravila, baterijski vložki in akumulatorji, snovi,
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ki vsebujejo živo srebro ter drugi odpadki z značajem nevarnih
odpadkov, ki nastajajo ob porabi v gospodinjstvih.
(8) »Ostanek odpadkov« so neopredeljivi in nerazgradljivi
komunalni odpadki, torej tisti komunalni odpadki, ki jih ni mo‑
goče razvrstiti med biološke odpadke, sekundarne surovine
ali nevarne odpadke iz gospodinjstev, po svoji naravi pa tudi
ne sodijo med kosovne odpadke ter nastajajo ob porabi v go‑
spodinjstvih in vzporedno z dejavnostmi drugih subjektov, ki
ustvarjajo komunalne odpadke; med ostanek odpadkov sodijo
tudi ostanki iz prebiranja in predelave ostalih frakcij odpadkov;
ostanek odpadkov se praviloma odlaga na odlagališče; za
povzročitelja veljajo kot »ostanek odpadkov« vsi odpadki, ki jih
z vzpostavljenim sistemom ni mogoče zbirati in obdelati.
(9) »Predpisana posoda za odpadke« je posoda, v katero
povzročitelj zbira odpadke in iz katere jih izvajalec prevzema;
predpisane posode za odpadke so skladno z veljavno tehno‑
logijo ravnanja z odpadki določene s Pravilnikom iz 4. člena
tega odloka in so različnih prostornin in različnih karakteristik
za različne namene (namenske posode za odpadke).
(10) »Namenske predpisane posode za odpadke« so
»predpisane posode za odpadke«, namenjene zbiranju različ‑
nih frakcij komunalnih odpadkov, skladno s tehnologijo loče‑
nega zbiranja odpadkov (namenske posode za zbiranje biolo‑
ških odpadkov in organskih kuhinjskih odpadkov, za zbiranje
posameznih frakcij sekundarnih surovin, za zbiranje ostanka
odpadkov, za zbiranje kosovnih odpadkov in podobno).
(11) »Namenska predpisana vreča za odpadke« je vreča
iz primernega materiala in z ustrezno oznako, ki jo izvajalec
prodaja povzročiteljem za občasno zbiranje ostanka odpadkov.
Cena »namenske predpisane vreče za odpadke« vključuje
stroške ravnanja z v njej vsebovanimi odpadki.
(12) »Odjemni prostor« je prostor, s katerega izvajalec
prazni namenske predpisane posode za odpadke. Ta prostor
je praviloma na javni površini, lahko pa je tudi na funkcionalni
površini in mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dosegljiv. Lo‑
kacije odjemnih prostorov določi izvajalec v soglasju s povzro‑
čitelji, pri čemer je lokacija odjemnega prostora lahko oddaljena
praviloma največ 5 metrov od transportne poti smetarskega
vozila (kategorizirane občinske ceste, po kateri poteka odvoz
odpadkov; transportna pot je podrobneje opredeljena v progra‑
mu odvoza). Kadar dostop ni zagotovljen za smetarsko vozilo,
se odjemni prostor določi na mestu, ki je še dostopno za sme‑
tarsko vozilo. V primeru, če med izvajalcem in povzročiteljem
ni soglasja glede lokacije odjemnega prostora, določi odjemni
prostor pristojni organ.
(13) »Zbirni prostor« je prostor, na katerem so postavljene
namenske predpisane posode za biološke odpadke in za osta‑
nek odpadkov v času, ko se ti odpadki zbirajo; zbirni prostor
je lahko hkrati tudi odjemni prostor, praviloma pa je lociran čim
bliže nastajanju odpadkov.
(14) »Ekološki otok« ali zbiralnica (v nadaljevanju: zbi‑
ralnica) je prostor, na katerem stojijo namenske predpisane
posode za ločeno zbiranje sekundarnih surovin (na primer
za steklo, papir, kovine, plastiko in podobno). »Zbiralnica«
je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za
ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih frakcij, kjer
jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu. Zbiralnica je praviloma
na javni površini, kadar ni ogrožena njena funkcija. Lokacije,
zemljišče, objekte in potrebni dostop z vozilom za odvoz
odpadkov zagotavlja pristojni organ na predlog izvajalca,
namestitev posod pa izvajalec sam. Kadar je ogrožena funk‑
cija javne površine, zagotovi pristojni organ drugo primerno
zemljišče in dostop.
(15) Zbirni center je pokrit ali nepokrit posebej urejen
in opremljen prostor za ločeno zbiranje vseh vrst frakcij, kjer
jih povzročitelji iz gospodinjstev, ki se nahajajo na območju
občine, lahko brezplačno prepuščajo izvajalcu, in frakcij, ki jih
izvajalec sam prevzame v zbiralnicah, in za začasno hranjenje
posameznih frakcij do prevzema frakcij ali njihove prepustitve
v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje. Zbirni center
je hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih frakcij, kjer se te frakcije
tudi začasno skladiščijo.
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(16) Premična zbiralnica nevarnih frakcij komunalnih od‑
padkov je tovorno vozilo, opremljeno (lahko tudi s samostojnim
zabojnikom) za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki na
naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev
izvajalcu te frakcije oddajajo.
(17) Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje,
predelavo, skladiščenje in odstranjevanje odpadkov, vključno
s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi.
(18) Zbiranje odpadkov je pobiranje odpadkov, ki jih nji‑
hovi imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov ter razvrščanje
ali mešanje teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove
predelave ali odstranjevanja.
(19) Predelava odpadkov so postopki, določeni v pred‑
pisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Predelava odpadkov je
namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in
zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine
in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo
v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za
pridobivanje goriva.
(20) Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v pred‑
pisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Odstranjevanje odpadkov je
namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in
zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali
kemično‑fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.
(21) Začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje od‑
padkov zaradi ustreznega zajemanja ali zbiranja na kraju njiho‑
vega nastajanja pred zagotovitvijo predelave ali odstranitve.
(22) »Pristojni organ« je organ (oddelek) občinske upra‑
ve, pristojen za gospodarsko javno službo, ki je predmet tega
odloka (v nadaljnjem besedilu: »pristojni organ«).
(23) »Program odvoza« je program ravnanja z odpadki, z
vsebino določeno v 19. in 22. členu tega odloka, ki ga pripravi
in sprejme izvajalec ob soglasju pristojnega organa.
(24) Mala komunalna kompostarna je kompostarna z
letno zmogljivostjo predelave, ki ne presega 100 t neobdelanih
biološko razgradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju
odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in javnih zelenih površin
ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev
in zeleni vrtni odpad z namenom, da proizvedeni kompost sami
porabijo na svojih vrtovih ali javnih zelenih površinah naselja, v
katerem je ta kompostarna.
Za kuhinjske odpadke iz gospodinjstev štejejo tudi kuhinj‑
ski odpadki, ki nastajajo v kuhinjah ali pri razdeljevanju obrokov
nosilca živilskih dejavnosti in jih v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z organskimi kuhinjskimi odpadki, ni treba prepuščati
zbiralcu kuhinjskih odpadkov.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Javno službo na celotnem območju občine izvaja oseba
zasebnega prava, ki se ji v skladu z zakonom, ki ureja go‑
spodarske javne službe in zakonom, ki ureja javno‑zasebno
partnerstvo, podeli koncesijo (v nadaljevanju: »koncesionar, iz‑
vajalec«) v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
4. člen
(Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov)
(1) Občinski svet Občine Križevci sprejme Tehnični pravil‑
nik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
Pravilnik).
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
– način določitve števila odvozov odpadkov po posame‑
znih kategorijah, skladno s tem odlokom;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpad‑
kov;
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– standardizacijo predpisanih posod za odpadke, vključ‑
no z natančnimi merili za določanje izhodiščne prostornine
posod, potrebne posameznemu povzročitelju oziroma skupini
povzročiteljev;
– standardizacijo namenskih predpisanih vreč za ostanek
odpadkov in pogoje njihove uporabe;
– minimalni standard opreme zbiralnic (vrsta in število
predpisanih posod, vzdrževanje predpisanih posod …);
– postopek izdajanja pogojev in soglasij po pooblastilih
iz tega odloka;
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in odjemnih pro‑
storov, zbiralnic, zbirnih centrov in malih komunalnih kompo‑
starn;
– druge sestavine, določene s tem odlokom (pojem obča‑
sne uporabe oziroma začasnega izostanka iz 8. člena …);
– druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizira‑
no in s predpisi usklajeno ravnanje z odpadki ter za nemoteno
delovanje javne službe.
(3) Pravilnik iz prejšnjega odstavka se mora tekoče uskla‑
jevati s spremembami predpisov, tehnološkimi, kulturnimi in
sociološkimi značilnostmi ter drugimi dogajanji v prostoru.
5. člen
(pravice in obveznosti izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec ima pravice in obveznosti:
– rednega, trajnega, neprekinjenega in strokovnega izva‑
janja vseh storitev javne službe;
– v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj,
načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko
načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi,
potrebnimi za izvajanje javne službe;
– pripraviti besedilo osnutka in obrazložitve Pravilnika iz
4. člena odloka;
– pripravljati predlog programa odvoza odpadkov iz
19. člena;
– voditi kataster zbirnih in odjemnih prostorov, zbiralnic,
zbirnih centrov, malih komunalnih kompostarn;
– v imenu in za račun občine voditi kataster divjih odla‑
gališč;
– voditi podatkovne baze za obračun smetarine;
– sklepati pogodbe s pogodbenimi povzročitelji odpadkov
(27. člen) in povzročitelji iz šestega odstavka 29. člena;
– pripravljati letne in dolgoročne plane izvajanja gospo‑
darske javne službe po tem odloku ter poročila o poslovanju in
izvajanju gospodarske javne službe (31. člen).
(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom,
zlasti glede oskrbovalnih standardov, vrste posod, razvrstitve
objektov in naprav, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih stan‑
dardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora izvaja‑
lec javne službe ravnati po predpisih, ki urejajo javno službo.
6. člen
(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
in dajanje soglasij)
Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javne službe
in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, skladno
z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in urejanje prostora,
javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev, soglasij
ter smernic in mnenj.
7. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja
v tem odloku, so povzročitelji odpadkov (v nadaljnjem besedilu:
»povzročitelj odpadkov«).
(2) Povzročitelj odpadkov je vsaka oseba, katere delo‑
vanje ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje
odpadkov, in sicer predvsem:
a) fizične osebe, kot gospodinjstva,
b) fizične osebe, kot samostojni podjetniki in obrtniki,
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c) lastniki ali najemniki gospodarskih in počitniških objek‑
tov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni uporabi,
d) pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi prostori, v
katerih nastajajo komunalni odpadki,
e) osebe, ki upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmi‑
šča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, ploč‑
nike in podobno),
f) osebe, ki organizirajo kulturne, športne in druge javne
prireditve ali uporabljajo javne ali zasebne površine in druge
nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne
ali zasebne rabe. Organizatorji teh prireditev morajo za čas
trajanja prireditve zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi
s posodami za ločeno zbiranje odpadkov. Najkasneje 24 ur po
končani prireditvi oziroma naslednji delovni dan mora organi‑
zator prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne
službe prevzame zbrane odpadke.
(3) V primeru, ko povzročitelj odpadkov le‑te povzroča z
več oblikami delovanja ali dejavnosti (npr. fizična oseba hkrati
kot gospodinjstvo in kot lastnik ali najemnik gospodarskih in po‑
čitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni
uporabi), je dolžan storitve javne službe plačevati posebej za
vsako obliko delovanja ali dejavnosti, s katero se povzročajo
odpadki.
(4) Ob izselitvi oziroma prenehanju uporabe stanovanj‑
skih, poslovnih in drugih prostorov namenjenih začasnemu
oziroma občasnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti, mora la‑
stnik nevseljenost oziroma neuporabo teh prostorov, daljšo od
enega leta, izvajalcu potrditi s pismeno izjavo.
(5) V primerih, ko ni mogoče ugotoviti ali določiti povzroči‑
telja odpadkov (npr. divja odlagališča), se za povzročitelja šteje
lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer so odloženi odpadki,
kolikor jih lastnik zemljišča ni prijavil pristojni inšpekcijski službi
v roku 15 dni od dneva, ko je za odpadke izvedel oziroma bi ob
običajni skrbnosti zanje moral izvedeti.
8. člen
(povzročitelji odpadkov)
(1) Za potrebe izvajanja tega odloka je gospodinjstvo
oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni temelj (lastništvo,
najem, dejanska uporaba …) prebiva v eni stanovanjski enoti,
in jo v razmerju do javne službe oziroma do izvajalca zastopa
ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu, ki je za obveznosti
po tem odloku za člane gospodinjstva nerazdelno odgovorna
v razmerju do izvajalca.
(2) Oseba, ki oddaja v najem stanovanjski ali drug pro‑
stor (v nadaljevanju: »najemodajalec«), je dolžna v najemni
pogodbi določiti povzročitelja odpadkov in najkasneje teden dni
pred pričetkom najemnikove rabe stanovanjskega ali drugega
prostora izvajalcu posredovati en izvod te pogodbe ali naročila
najemnika. V nasprotnem se šteje za povzročitelja najemoda‑
jalec stanovanjskega ali drugega prostora.
(3) Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe
objekta, v zvezi s katerim se povzročitelju obračunava smetari‑
na, zavezanca ne odvezuje plačila smetarine. Pojem občasne
uporabe oziroma začasnega izostanka se podrobneje definira
v Pravilniku iz 4. člena tega odloka.
(4) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obve‑
znosti po tem odloku. Breme dokazovanja dejstva opuščenosti
posesti je na strani lastnika.
(5) Kot povzročitelji odpadkov oziroma kot uporabniki
storitev javne službe, se lahko obravnavajo upravniki stano‑
vanjskih in poslovnih objektov ali upravljavci javnih in drugih
površin ter izvajalci javnih služb, ki so pristojni za zbiranje
odpadkov v okviru ali zaradi storitev, ki jih zagotavlja ustrezna
javna služba.
(6) V primeru ko upravnik nastopa naproti izvajalcu jav‑
ne službe v svojem imenu in na račun lastnika ali skupnosti
lastnikov stanovanj ali poslovnih prostorov, pridobi v razmerju
do izvajalca pravice in obveznosti sam. Če upravnik stanovanj
oziroma poslovnih prostorov nastopa v imenu lastnika ali sku‑
pnosti lastnikov, postanejo vsi lastniki do izvajalca solidarni
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upniki in dolžniki. Drugačen dogovor med lastniki v razmerju
do izvajalca nima pravnega učinka.
9. člen
(uporaba storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje od‑
padkov obvezna v okvirih, ki jih določa ta odlok.
(2) Zbiranje in prevoz odpadkov, za katere ta odlok pose‑
bej ne ureja ravnanja, organizirajo povzročitelji sami v skladu s
predpisi in po potrebi v skladu z navodili izvajalca.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
10. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Vse odpadke se zbira ločeno na izvoru.
(2) Pogoje in načine ločenega zbiranja odpadkov ter po‑
sebne primere drugačnega načina ravnanja z odpadki, kolikor
niso posebej opredeljeni s tem odlokom oziroma z ustreznimi
predpisi na področju ravnanja z odpadki, ureja Pravilnik iz
4. člena tega odloka.
11. člen
(ločeno zbiranje)
(1) Povzročitelji odpadkov so po vrstah ločene komunalne
odpadke dolžni zbirati in odlagati v namenske predpisane po‑
sode, postavljene na zbirnih prostorih ter na zbiralnicah, zbirnih
centrih in malih komunalnih kompostarnah v obsegu in na na‑
čin, kot je določeno s Pravilnikom iz 4. člena tega odloka.
(2) Z ločenim zbiranjem odpadkov so povzročitelji dolžni
začeti takoj, ko izvajalec določi način in kraj zbiranja ter zago‑
tovi namenske predpisane posode za odpadke in to na način,
kot ga omogočajo razpoložljive posode.
(3) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov je dovoljeno
tudi redno zbiranje komunalnih odpadkov v namenskih predpi‑
sanih vrečah za odpadke, ki jih povzročitelj odloži na odjemne
prostore, če je to potrebno zaradi nedostopnosti ali velike
oddaljenosti odjemnega prostora. V takih primerih zbiranja
komunalnih odpadkov morajo povzročitelji tipizirane vrečke do
prevzema hraniti v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer
odpadki nastajajo, ali v posebnih, za to namenjenih zaprtih in
pokritih prostorih.
12. člen
(uporaba predpisanih posod za odpadke in predpisanih
vrečk za odpadke)
(1) Predpisana posoda za odpadke ne sme biti napolnje‑
na tako, da je ni mogoče zapreti.
(2) Večje količine odpadkov, ki se pojavijo občasno, se
lahko odloži v namensko predpisano vrečo za odpadke, ki jo je
potrebno postaviti na odjemni prostor poleg predpisane posode
na dan pred odvozom.
(3) Če količina odpadkov redno (vsaj dvakrat mesečno)
presega prostornino predpisane posode za odpadke, izvajalec
povzročitelju določi ustrezno povečanje prostornine posode ali
pogostost odvozov glede na Pravilnik iz 4. člena odloka.
13. člen
(določitev zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic,
zbirnih centrov in malih komunalnih kompostarn)
(1) Načrtovalci prostora in projektanti stanovanjskih so‑
sesk, proizvodnih in drugih poslovnih zgradb ter drugih objek‑
tov, kjer bodo nastajali odpadki, morajo določiti zbirne in od‑
jemne prostore ter zbiralnice, kot jih določa ta odlok, njihovi
investitorji pa so dolžni zagotoviti njihovo izgradnjo in jih morajo
opremiti z namenskimi predpisanimi posodami za biološke od‑
padke, ostanek odpadkov in druge odpadke v okviru dejavnosti
ter ločeno zbrane frakcije med komunalnimi odpadki.

Stran

14898 /

Št.

109 / 28. 12. 2009

(2) V obstoječih naseljih, poslovnih zgradbah, proizvodnih
obratih in drugih objektih urejajo, gradijo in obnavljajo zbirne in od‑
jemne prostore lastniki objektov na podlagi ustreznega upravnega
dovoljenja, zbiralnice pa ureja izvajalec. Kolikor je zbirni prostor
hkrati tudi odjemni prostor, ga urejajo (vzdržujejo red in čistočo,
dostopi v zimskem času) lastniki objektov, oziroma izvajalec na
njihov račun. Z ureditvijo zbirnega prostora na javni površini, ki ni
hkrati tudi odjemni prostor, mora soglašati pristojni organ.
(3) Upravljavci trgovskih in gostinskih lokalov, javnih
zgradb, parkirišč in drugih javnih površin morajo ob objektih
oziroma na njih postaviti koše za odpadke in posode za ločeno
zbiranje odpadkov oziroma zbiralnice. Upravljavci trgovskih in
gostinskih lokalov, javnih zgradb in drugih javnih površin lahko
skupaj za več objektov ali površin skupno uredijo zbiralnice, če
to omogočajo prostorske razmere in pogoji in je to smiselno ter
racionalno. Lastniki oziroma uporabniki v tem odstavku oprede‑
ljenih objektov in površin so dolžni koše za odpadke nabaviti,
jih postaviti in izpraznjevati v tipizirane posode za odpadke,
upoštevajoč pri tem tudi določila, ki urejajo gospodarsko javno
službo urejanja in čiščenja javnih površin. Odpadke na javnih
površinah je dolžan zbirati upravljavec javne površine in jih
predati izvajalcu javne službe.
(4) Zbirni centri in male komunalne kompostarne so ob‑
činska infrastruktura v upravljanju izvajalca javne službe po
določilih tega odloka.
14. člen
(lastništvo)
(1) Zbiralnice so občinska infrastruktura.
(2) Prva nabava predpisanih posod za odpadke bremeni
investitorja oziroma lastnika objekta. Izvajalec vodi predpisane
posode za odpadke v evidenci osnovnih sredstev in skrbi za nji‑
hovo vzdrževanje, pranje in obnavljanje v breme javne službe.
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena
se v primeru, ko do poškodovanja ali uničenja predpisane
posode pride zaradi neustreznega krivdnega ali hudo malomar‑
nega ravnanja povzročitelja, za stroške popravila ali zamenjave
posode bremeni povzročitelja.
(4) Redno in investicijsko vzdrževanje zbiralnic bremeni
sredstva javne službe in se jih vključi v ceno storitve.
15. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zbirni in odjemni prostor)
(1) Zbirni prostor izven objekta in odjemni prostor za
odpadke morata ustrezati estetskim, higiensko‑tehničnim in
požarno‑varnostnim pogojem in ne smeta ovirati ali ogrožati
prometa na javnih prometnih površinah.
(2) Odjemni prostor je praviloma na javnih površinah, izje‑
moma pa je lahko tudi na površini, ki je v lasti uporabnika stori‑
tve javne službe, če izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
(3) Odjemni prostor mora biti dostopen vozilom za odvoz
odpadkov in je lahko istočasno mesto nakladanja v vozilo.
(4) Dostopna pot (širina in višina) mora biti izvedena v
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi. Min. širina
dostopne poti za vozila za odvoz odpadkov do odjemnega
prostora mora znašati min. 3,0 m.
16. člen
(prostornina in število predpisanih posod za odpadke)
(1) Prostornino in število predpisanih posod za odpadke
na posameznem zbirnem prostoru po merilih iz Pravilnika iz
4. člena določa izvajalec ter jih sproti prilagaja tehnologiji rav‑
nanja z odpadki, obsegu in strukturi odpadkov ter izkušnjam ob
izvajanju javne službe.
(2) Izvajalec lahko določi eno ali več predpisanih posod
za odpadke za več povzročiteljev skupaj.
17. člen
(vodenje katastra zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic)
(1) Izvajalec vodi kataster zbirnih in odjemnih prostorov
(mest), zbiralnic ter zbirnega centra s podatki o vrstah, tipih
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in prostornini predpisanih posod za odpadke na posameznih
prostorih, v povezavi s podatki o povzročiteljih. Podrobnejšo
vsebino katastra določa Pravilnik iz 4. člena odloka.
(2) Uskladitev, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z
uskladitvijo in vzdrževanjem katastra ureja koncesijska oziroma
druga ustrezna pogodba.
(3) Kataster se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, usklajeno
s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema
Občine Ljutomer.
(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki
mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on‑line«).
(5) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra
osebam, ki za to izkažejo pravni interes, in sicer v obsegu
izkazanega pravnega interesa.
(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Infor‑
macije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec
slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem
upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posre‑
dovanje informacij javnega značaja.
(7) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati
na predpisan način.
IV. ODVOZ ODPADKOV
18. člen
(priprava odpadkov za odvoz)
(1) Povzročitelj pred predvidenim časom odvoza, določe‑
nim s programom iz tretjega odstavka 19. člena tega odloka,
prestavi predpisane posode za odpadke z zbirnega prostora na
odjemni prostor, po odvozu pa prazne takoj vrne na zbirni pro‑
stor oziroma to stori izvajalec na osnovi naročila povzročitelja
(šesti odstavek 29. člena odloka).
(2) Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in
odjemnih prostorih in dovoznih poteh do odjemnega mesta. V
zimskem času so dolžni omogočiti izvajalcu dostop do odje‑
mnega prostora.
(3) Če povzročitelj ne ravna v skladu s prejšnjim odstav‑
kom, mora izvajalec očistiti odjemni prostor in račun izstavi pov‑
zročitelju ali upravniku, ki zastopa skupnost lastnikov stanovanja
ali poslovnih prostorov oziroma drugi osebi, ki za obveznosti po
tem odloku nerazdelno odgovarja (prvi odstavek 8. člena).
(4) Kadar izvajalec onesnaži zbirni ali odjemni prostor, ga
je dolžen takoj očistiti.
(5) Nihče ne sme izvajalcu onemogočati ali ovirati dostopa
do odjemnega prostora ali zbiralnice.
(6) Osebam, ki za to nimajo pisnega dovoljenja izvajalca,
je prepovedano prebiranje, prelaganje ali odvažanje odpadkov
iz zbirnih ali odjemnih mest.
19. člen
(potek zbiranja in odvoza)
(1) Tehnologijo in časovni potek zbiranja in odvoza odpad‑
kov določi izvajalec v soglasju s pristojnim organom.
(2) Izvajalec mora opredeliti tudi rešitve za čas, ko bodo
določeni kraji težko dostopni ali nedostopni za njegova vozila.
(3) Zbiranje odpadkov poteka po programu odvoza, ki
ga sprejme izvajalec ob soglasju pristojnega organa. Program
mora biti tekoče usklajevan z ugotovitvami iz presoj vplivov na
okolje in z drugimi spremenjenimi okoliščinami.
20. člen
(vozila za odvoz odpadkov, biološki odpadki)
(1) Izvajalec je dolžan vse odpadke odvažati s posebej
urejenimi vozili, ki omogočajo brezprašno nakladanje in odva‑
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žanje odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi, brez nedopu‑
stnih vplivov na okolje.
(2) Izvajalec je dolžan odpadke odvažati na določen dan
odvoza in namensko predpisane posode za biološke odpadke
in za ostanek odpadkov izprazniti tudi, če niso polne.
(3) V naseljih z več kot 500 prebivalci ter v drugih naseljih,
ki jih določi pristojni organ, se morajo namenske predpisane
posode za biološke odpadke in za ostanek odpadkov prazniti,
razen v zimskem času, praviloma enkrat tedensko, druge na‑
menske predpisane posode pa po potrebi. Na drugih območjih
se odpadki odvažajo praviloma enkrat na dva tedna. Število
odvozov odpadkov po posameznih kategorijah in glede na
letne čase, se podrobno določi s Pravilnikom iz 4. člena tega
odloka.
(4) V primeru, da izvajalec sam ne zmore opraviti nalog iz
tega odloka, je dolžan poskrbeti, da to v njegovem imenu in na
njegov račun opravi drug usposobljen izvajalec oziroma opravi
v najkrajšem možnem času.
21. člen
(izpad odvoza)
V primeru izpada odvoza odpadkov zaradi višje sile ali
večjih ovir na dovozu (sneg, zapora ceste ipd.), je izvajalec dol‑
žen opraviti delo takoj po odstranitvi ovire oziroma v najkrajšem
možnem času zagotoviti začasno odjemno mesto.
22. člen
(kosovni odpadki, nevarni odpadki iz gospodinjstev, drugi
odpadki)
(1) Odvoz kosovnih odpadkov in prevzem nevarnih od‑
padkov iz gospodinjstev se izvajata na način in po programu iz
tretjega odstavka 19. člena.
(2) Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev poteka
po programu odvoza iz 19. člena, ki ga določi izvajalec ob
soglasju občinskega sveta tako, da je zagotovljen strokoven
prevzem teh odpadkov od povzročiteljev.
(3) Izvajalec lahko ob soglasju občinskega sveta občasno
organizira tudi zbiranje drugih odpadkov z značajem sekundar‑
nih surovin, za katere ni organiziranega rednega ločenega zbi‑
ranja. S soglasjem se določi program in tehnologijo zbiranja.
(4) V času obratovanja zbirnega centra je možno te od‑
padke oddati, v skladu s Tehničnim pravilnikom, brez dodatne‑
ga plačila.
(5) Sežiganje suhih odpadkov iz hišnih vrtov v majhnih
količinah je dovoljeno samo podnevi do 18. ure, razen nedelj in
praznikov. Pri sežiganju suhih odpadkov iz hišnih vrtov je treba
preprečiti nevarnosti in neprijetnosti, ki nastanejo zaradi dima,
širjenja ognja in isker izven mesta sežiganja. Sežiganje ostalih
vrst odpadkov ni dovoljeno.
V. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
23. člen
(odlaganje odpadkov)
(1) Odpadke, kot jih opredeljuje ta odlok, je dovoljeno
odlagati samo na urejenem odlagališču Centra za ravnanje z
odpadki v Puconcih.
(2) Material, ki se ga pridobi z obdelavo ali predelavo ne‑
katerih odpadkov je dovoljeno uporabiti za sanacijo degradira‑
nih površin (npr. kompost …). Pogoje za ureditev teh površin ter
izvedbo takšne sanacije določi izvajalec z načrtom o posegih v
prostor, izdanim ob soglasju občinskega sveta.
24. člen
(divja odlagališča)
(1) Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana
ustrezna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: »divja odlagali‑
šča«), se sanirajo v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali
nalogom pristojnega organa.
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(2) Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu
ali druge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov
oziroma za to določenih krajev, je dolžan poravnati stroške
sanacije.
(3) Če so na zemljišču v lasti države ali občine nezako‑
nito odloženi komunalni odpadki, odredi občinska inšpekcija
izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki njihovo
odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o rav‑
nanju z odpadki.
(4) Če so na zemljišču v lasti države ali občine nezako‑
nito odloženi odpadki, ki niso odpadki iz prejšnjega odstavka,
odredi državna inšpekcija, pristojna za okolje, izvajalcu javne
službe ali drugi osebi, pooblaščeni za ravnanje z določenimi
vrstami odpadkov, njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti
v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.
(5) Stroške odstranitve odpadkov iz prejšnjih dveh odstav‑
kov nosi lastnik zemljišča. V primeru, da izvaja posest druga
oseba, pa oseba, ki izvaja posest.
(6) Če policija ali inšpekcija odkrije povzročitelja nezakoni‑
to odloženih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost od njega
izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(7) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v
lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih
odpadkov občinska, drugih pa državna inšpekcija lastniku ali
drugemu posestniku zemljišča.
25. člen
(kataster divjih odlagališč)
(1) Divje odlagališče se do sanacije registrira v kata‑
stru divjih odlagališč, ki ga v imenu in za račun občine vodi
izvajalec in obravnava v skladu z normativi za sanacijo divjih
odlagališč.
(2) Kataster divjih odlagališč se vodi v grafični in tekstualni
obliki, skladno z občinskim geografskim sistemom, vsebuje pa
podatke o lokaciji posameznega odlagališča, vrstah in količini
odloženih odpadkov.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
26. člen
(viri financiranja)
(1) Financiranje javne službe se zagotavlja:
a) iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
b) iz proračuna občine za namene določene s tem odlo‑
kom in drugimi predpisi,
c) iz dotacij, donacij in subvencij,
d) iz sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in drugih
skladov ter
e) iz drugih virov (iz prodaje ločeno zbranih frakcij …).
(2) Podrobnejši način obračunavanja obveznosti po viru
iz točke a) prejšnjega odstavka se določi v Pravilniku o načinu
obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javne službe,
ki ga sprejme občinski svet.
(3) Obveznosti po viru iz točke a) prvega odstavka v svo‑
jem imenu in za svoj račun (račun javne službe) zaračunava
in pobira izvajalec.
27. člen
(pogodbeni povzročitelji)
(1) Pogodbeni povzročitelji so tisti, katerih delovanje ali
dejavnost povzroča komunalne odpadke, ki po količini bistveno
presegajo povprečno količino komunalnih odpadkov na gospo‑
dinjstvo v Občini Ljutomer.
(2) Odvoz se izvaja po potrebi. Cena je lahko različna
za različne kategorije povzročiteljev. Predpisane posode za
odpadke, v katere zbira odpadke pogodbeni povzročitelj, so
v tem primeru praviloma last povzročitelja, ki jih je dolžan tudi
vzdrževati in čistiti. Pogodbeni povzročitelj se lahko dogovori
tudi za najem posod pri izvajalcu ali se z njim dogovori za nji‑
hovo čiščenje in vzdrževanje.
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(3) Status pogodbenega povzročitelja pridobijo uporabniki
poslovnih objektov, katerim pavšalni obračun iz 29. člena pre‑
seže količino za štiri osebe smetarine.
(4) Povzročitelj pridobi status pogodbenega povzročitelja
s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem. Sklenitev pogodbe z izvajal‑
cem je skladno z zakonom in tem odlokom obvezna.
(5) Pogodbeni povzročitelj je dolžan izvajalcu predajati
ločeno zbrane biološke odpadke in ostanek odpadkov, lahko pa
se z izvajalcem dogovori tudi za predajo ostalih ločeno zbranih
frakcij odpadkov.
28. člen
(vsebina plačil uporabnikov storitev javne službe)
Smetarina in plačila pogodbenih povzročiteljev predsta‑
vljajo prihodek, ki ga za ravnanje z odpadki, ki ga zagotavlja
javna služba, plačujejo povzročitelji.
29. člen
(smetarina)
(1) Smetarino plačujejo vsi povzročitelji odpadkov, ki ni‑
majo statusa pogodbenega povzročitelja (drugi povzročitelji).
Smetarina se zaračunava in plačuje mesečno. Smetarina je
lahko diferencirana za različne kategorije povzročiteljev.
(2) Cena storitev javne službe se oblikuje v skladu s
predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje lokalnih javnih
služb varstva okolja.
(3) Merila za obračun smetarine za posamezne kategorije
uporabnikov storitev javne službe, kot jih določa 7. člen tega
odloka, se podrobneje določijo v pravilnikih iz 4. in 26. člena
tega odloka.
(4) Smetarino so na podlagi obveznosti, določene z zako‑
nom in tem odlokom, dolžni plačevati vsi povzročitelji, ki so po
tem odloku dolžni zbirati odpadke, ne glede na to, ali odpadke
odlagajo ali ne in ne glede na vrsto oziroma način odvoza od‑
padkov, razen pogodbenih povzročiteljev.
(5) Obveznost plačevanja smetarine nastane za povzro‑
čitelja:
− z dnem začetka izvajanja odvoza odpadkov,
− z dnem vselitve oziroma rojstva (za fizično osebo),
− z dnem začetka uporabe počitniškega objekta,
− z dnem pridobitve poslovnega objekta v last, posest,
uporabo, najem ali upravljanje oziroma
− z dnem začetka izvajanja poslovne dejavnosti.
(6) Kolikor povzročitelj ne ločuje odpadkov ali drugače
ravna v nasprotju z navodili za odlaganje, ga je izvajalec dol‑
žan na to na primeren način pisno opozoriti (npr. opozorilo na
posodi). Če povzročitelj tudi po pridobitvi opozorila ne upošteva
navodil za odlaganje, mu lahko izvajalec, ne glede na druge
določbe tega odloka, v okviru smetarine zaračuna dodatne
stroške zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov.
(7) Kolikor se povzročitelj in izvajalec dogovorita o storitvi,
ki presega vsebino javne službe, ki je predpisana s tem odlo‑
kom (npr. odvoz iz zbirnega mesta namesto iz odjemnega …),
je plačilo povzročitelja v tem delu prihodek javne službe.
(8) Občina je dolžna v okviru pristojnosti omogočiti iz‑
vajalcu javne službe na njegovo zahtevo pridobitev potrebnih
podatkov uporabnikov storitev javne službe od organov, ki
vodijo uradne evidence za obračun smetarine iz druge točke
tega člena.
30. člen
(dolžnost obveščanja)
(1) Na območju, kjer že poteka organizirano zbiranje in
odvoz odpadkov, mora novi povzročitelj odpadkov izvajalcu
pisno prijaviti začetek uporabe nepremičnine ali drugo obliko
pričetka povzročanja odpadkov najkasneje 15 dni pred začet‑
kom uporabe nepremičnine oziroma pričetkom povzročanja
odpadkov in se z izvajalcem dogovoriti o kraju prevzemnega
mesta, številu predpisanih posod za zbiranje odpadkov in nji‑
hovi dobavi ter drugih pogojih za začetek izvajanja storitev
javne službe.
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(2) Povzročitelj je dolžan najkasneje v petih dneh po na‑
stanku pisno obvestiti izvajalca o vsaki spremembi podatkov,
ki vplivajo na obračun smetarine.
(3) V primeru, ko se ugotovi, da je povzročitelj izvajalca
oškodoval s posredovanjem netočne oziroma lažne spremem‑
be podatkov iz prejšnjega odstavka ali če mu ustreznih podat‑
kov ni posredoval oziroma ni pravočasno posredoval, lahko
izvajalec povzročitelju zaračuna razliko med zaračunano in
dejansko smetarino, ki bi mu jo zaračunal, če bi povzročitelj po‑
sredoval pravilne podatke ali bi mu jih posredoval pravočasno,
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od prvega dne obračuna po
nepravilnih oziroma lažnih podatkih.
VII. PROGRAMI JAVNE SLUŽBE IN POROČANJE
31. člen
(programi javne službe, poročanje)
(1) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega
programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devet‑
mesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne službe najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta
predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejema Občinski
svet Občine Križevci.
(2) Najkasneje v roku devetih mesecev po pričetku izva‑
janja gospodarske javne službe po tem odloku mora izvajalec
pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog dolgoročnega
plana javne službe za obdobje naslednjih petih let, ki mora
obsegati tudi vizijo izgradnje infrastrukture. Kasnejše predloge
dolgoročnih planov je izvajalec dolžan pripravljati vsako peto
leto, za obdobje naslednjih petih let. Dolgoročni plan, kot tudi
njegove morebitne spremembe, sprejema Občinski svet Obči‑
ne Križevci.
(3) Izvajalec je dolžan najkasneje do 31. 3. tekočega leta
pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe v preteklem letu.
(4) Podrobnejša vsebina programov iz prvega in drugega
odstavka ter poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne službe iz prejšnjega odstavka se določi v koncesijski
oziroma drugi ustrezni pogodbi.
VIII. NADZOR
32. člen
(izvajanje nadzora, obveščanje)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo organi
občinskega nadzora in inšpekcije, pristojne državne inšpekcij‑
ske službe ter policija v okviru svojih pristojnosti.
(2) Pooblaščene osebe izvajalca so dolžne ugotovljene
kršitve določil odloka dokumentirati in o tem obvestiti organ
občinskega nadzora.
33. člen
(ravnanje v primeru ugotovljenih kršitev)
V primeru kršitve določil tega odloka organ občinskega
nadzora ali pristojni inšpektor z odločbo odredi ukrepe za
odpravo stanja ter uvede postopek za kaznovanje kršilca od‑
loka.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
(opredelitev prekrškov in glob)
če:

(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec,

– javne službe ne zagotavlja na celotnem območju obči‑
ne, v skladu s predpisi Republike Slovenije in predpisi občine ki
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urejajo področje javne službe tako, da so storitve javne službe
dostopne vsem povzročiteljem (1. člen, 3. člen);
– ne vodi podatkov o uporabnikih storitev javne službe
v registru uporabnikov storitev javne službe (šesta in sedma
alineja prvega odstavka 5. člena);
– ne ugotavlja nepravilne uporabe posod ter vreč za od‑
padke (10. člen, prvi odstavek 11. člena);
– ne vzdržuje zbiralnic ločenih frakcij in ne prevzema lo‑
čenih frakcij in odpadne embalaže v zbiralnicah ločenih frakcij
(drugi odstavek 10. člena, prvi odstavek 11. člena);
– ne zagotavlja prevoza odpadkov od odjemnih mest,
na katerih odpadke prevzame, do mest njihove obdelave
(15. člen);
– ne vodi katastra zbirnih in odjemnih prostorov, zbiralnic,
zbirnega centra in malih komunalnih kompostarn (prva, tretja in
četrta alineja 17. člena);
– ne zagotovi odstranitve odpadkov ter ne očisti onesna‑
žene površine, kadar jih onesnaži pri prevzemanju odpadkov
(četrti odstavek 18. člena);
– ne prevzema odpadkov na prevzemnih mestih v dneh,
ki so za vsako posamezno vrsto odpadkov določeni z progra‑
mom odvoza odpadkov (tretji odstavek 19. člena);
– odvaža odpadke z vozili, ki niso ustrezno urejena (prvi
odstavek 20. člena);
– ne odvaža odpadkov v skladu s sprejetim letnim načr‑
tom ali ne prazni vseh namenskih predpisanih posod, ne glede
na njihovo napolnjenost (drugi in tretji odstavek 20. člena);
– ne poskrbi za pravočasno dopolnitev kapacitet za opra‑
vljanje javne službe, če njegove kapacitete občasno ali zaradi
višje sile tega ne omogočajo (četrti odstavek 20. člena);
– v rokih iz 28. člena odloka pristojnemu organu ne pre‑
dloži letnega ali dolgoročnega programa gospodarske javne
službe po tem odloku oziroma poročila o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe;
– ne pripravi predloga za oblikovanje cen (drugi odstavek
29. člena).
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba izvajalca, če izvajalec ravna v nasprotju z določili iz
prvega odstavka tega člena.
35. člen
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– brez pooblastila izvajalca na zbirnem centru izvaja raz‑
vrščanje, prebiranje, obdelavo ali predelavo posameznih frakcij
odpadkov (15. točka 2. člena);
– nepooblaščeno izvaja dejavnost z elementi javne službe
na območju občine (3. člen);
– ne oddaja izvajalcu javne službe komunalnih odpadkov
ali jih ne oddaja na ustrezen oziroma predpisan način (prvi in
drugi odstavek 9. člena);
– ne zbira in odlaga odpadkov ločeno na predpisan način
(prvi in drugi odstavek 10. člena);
– komunalne odpadke ne zbira in odlaga ločeno na izvoru
po vrstah v namenske predpisane posode (10. in 11. člen),
razen v primeru iz tretjega odstavka 11. člena;
– napolni predpisano posodo tako, da je ni mogoče za‑
preti (prvi odstavek 12. člena);
– večje količine odpadkov, ki presega prostornino razpo‑
ložljivih predpisanih posod, ne odloži poleg ustrezne posode v
namenski predpisani vreči (drugi odstavek 12. člena);
– kot investitor ne izvede izgradnje zbirnega ali odje‑
mnega prostora ali zbiralnice skladno z upravnim aktom, ki
omogoča investicijo ali zbirnega prostora prvič ne opremi z
namenskimi predpisanimi posodami za biološke odpadke in za
ostanek odpadkov (prvi odstavek 13. člena);
– kot upravljavec trgovskega ali gostinskega lokala, javne
zgradbe, parkirišča ali druge javne površine ob objektu oziro‑
ma na njem ne postavi košev za odpadke in posod za ločeno
zbiranje odpadkov oziroma zbiralnic, kot tudi, če košev za
odpadke ne prazni redno v tipizirane posode za odpadke (tretji
odstavek 13. člena),
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– kot upravljavec javne površine ne zbira odpadkov z
javne površine oziroma jih ne predaja izvajalcu javne službe
ravnanja z odpadki (tretji odstavek 13. člena);
– uredi ali preuredi ali vzdržuje zbirni prostor izven objekta
oziroma odjemni prostor v nasprotju s pogoji iz 15. člena;
– po odvozu odpadkov ne prestavi predpisane posode
z odjemnega prostora nazaj na zbirni prostor (prvi odstavek
18. člena);
– onesnaži zbirni ali odjemni prostor ali pot med zbirnim
in odjemnim prostorom in ne poskrbi za takojšnje očiščenje
onesnaženosti (drugi odstavek 18. člena);
– s čimer koli ovira dostop do odjemnega prostora ali
zbiralnice (tretji odstavek 18. člena);
– brez dovoljenja izvajalca prebira, prelaga ali odvaža od‑
padke iz zbirnih ali odjemnih mest (šesti odstavek 18. člena);
– kopiči odpadke, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih
odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpad‑
kov (peti odstavek 22. člena);
– brez predpisanega dovoljenja uporablja odpadke za
sanacijo degradiranih površin ali jih odlaga v nasprotju s pogoji
in predpisano obliko izvedbe iz dovoljenja ali ob uporabi vrste
odpadkov, ki ni dovoljena (drugi odstavek 23. člena);
– odloži odpadke, ki bi jih morala predati izvajalcu, ali dru‑
ge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma
za to določenih krajev (drugi odstavek 24. člena);
– odpadkov ne zbira ločeno na način kot ga določi izvaja‑
lec ali drugače ravna v nasprotju z navodili za odlaganje (peti
odstavek 29. člena);
– izvajalcu ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vpli‑
vajo na pravilen obračun storitev javne službe (29. in 30. člen);
– ne obvesti takoj izvajalca o začetku povzročanja odpad‑
kov na območju, kjer že poteka organizirano zbiranje in odvoz
odpadkov (prvi odstavek 30. člena);
– ne obvesti izvajalca v petih dneh po nastanku o spre‑
membi, ki vpliva na izračun smetarine (drugi odstavek 30. čle‑
na) ali mu posreduje nepravilen datum ali da drugačne napačne
podatke (tretji odstavek 30. člena).
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori katerega od prekrškov iz prvega
odstavka.
(3) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje posame‑
znik – fizična oseba, ki stori katerega od prekrškov iz prvega
odstavka tega člena.
36. člen
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek oseba, ki
organizira kulturne, športne ali druge javne prireditve, če:
– za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem ne
zagotovi, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi s po‑
sodami za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da
bodo nastali (točka »f« drugega odstavka 7. člena);
– v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku
24 ur po končani prireditvi ne očisti prireditvenega prostora in
zagotovi prevzetja odpadkov s strani izvajalca.
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno
osebo organizatorja prireditve iz prvega odstavka tega člena.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(uskladitev katastrov)
Kataster zbirnih in odjemnih prostorov, zbiralnic, zbirnega
centra (17. člen) ter kataster divjih odlagališč (25. člen) mora
izvajalec uskladiti z dejanskim stanjem najkasneje v roku pet‑
najstih mesecev po podpisu koncesijske pogodbe.
38. člen
(Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov)
Pravilnik z obrazložitvijo iz 4. člena tega odloka pripravijo
strokovne službe občinske uprave najkasneje v roku treh me‑
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secev po uveljavitvi tega odloka in je obvezni del dokumenta‑
cije za razpis koncesije.
39. člen
(Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov)
(1) Obrazložen Pravilnik o načinu obračunavanja stro‑
škov, povezanih z izvajanjem javne službe ter tarife (drugi in
tretji odstavek 26. člena odloka) pripravijo strokovne službe ob‑
činske uprave v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka
in je obvezni del dokumentacije za razpis koncesije.
(2) Do začetka obračunavanja storitev javne službe v
skladu s tem odlokom (v skladu s Pravilnikom o načinu obra‑
čunavanja stroškov) se storitev obračunava na način, kot se je
izvajala do uveljavitve tega odloka.
40. člen
(izvajalec javne službe)
Koncesija za izvajanje javne službe po tem odloku se
osebi iz 3. člena tega odloka podeli po prenehanju veljavnosti
pravnega razmerja med Občino Križevci in dosedanjim izvajal‑
cem javne službe, veljavnega na dan uveljavitve tega odloka.
41. člen
(prenehanje veljavnosti starega odloka)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ravna‑
nju s komunalnimi odpadki v Občini Križevci (Uradni list RS,
št. 91/00, 52/03, 31/09).
42. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 011196/09
Križevci, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

4961.

Odlok o javnem redu in miru v Občini Križevci

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08, 27/08
Odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 in 76/08
– ZIKS‑1C, 29/07 Odl. US, 58/07 Odl. US, 16/08 Odl. US, in
21/08 popr.), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru
(Uradni list RS, št. 70/06) in 15. člena Statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine
Križevci na 23. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o javnem redu in miru v Občini Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje
javnega reda in miru, varstvo občanov in premoženja, zdravja
in čistoče ter ukrepi za varstvo zunanjega videza naselij in ze‑
lenih površin, v Občini Križevci (v nadaljevanju občina).
(2) Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.
2. člen
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo
na območju občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vzne‑
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mirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da
ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo
javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da
ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne
opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno od‑
govorni storilci prekrškov, za prekrške, ki jih storijo mladoletne
osebe pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo,
vzgoja in oskrba mladoletnika.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji
pomen:
– javne površine – javne prometne površine (npr. ceste,
parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča in pločniki)
ter javne zelene površine (npr. parki, cvetlični nasadi, otroška
in športna igrišča), ki so javno dobro ali v lasti občine oziroma
v upravljanju teh dveh in jih lahko vsakdo uporablja na način,
določen s predpisi oziroma je njihova uporaba omejena izključ‑
no iz razloga varovanja javnega dobra samega,
– zasebne površine – zemljišča v zasebni lasti fizičnih ali
pravnih oseb,
– upravljavec – subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik.
V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upra‑
vljavca lastnik sam,
– strnjeno naselje je območje vsaj desetih strnjeno zgra‑
jenih stavb s pripadajočimi zemljišči.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih,
navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir
ter vznemirjajo občane in druge prebivalce pri delu, počitku in
razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali
nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljeva‑
njem prodaje artiklov, razen, ko je to posebej dovoljeno;
2. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pijače
izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (npr.
v ali pred prodajalnami, pred šolo ipd.);
3. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je
trošenje v te namene omejeno;
4. prati vozila na javnih površinah;
5. prodajati pridelke ali izdelke na prireditvah brez dovo‑
ljenja prireditelja, ko gre za prodajo na prireditvenem prostoru,
oziroma dovoljenje pristojnega upravnega organa, ko gre za
prodajo na ostalih lokacijah;
6. voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne prire‑
ditve in zborovanja in druge javne prostore (izjema so službeni
psi in psi, ki vodijo slepe ter prireditve z razstavo živali);
7. pred pogrebom ali med trajanjem pogrebnih svečanosti,
je zaradi spoštljivega odnosa do pokojnika v bližnji okolici, kjer
ta nazadnje leži, prepovedano z glasbo ali kakor koli drugače
motiti svojce ali druge udeležence pogrebnih svečanosti;
8. na javnih prireditvah, javnih shodih in drugih javnih
mestih ter v zasebnih prostorih povzročati prekomeren hrup
z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih sprejemnikov,
glasbil in drugih naprav za povzročanje zvokov še posebej v
času med 22. in 5. uro zjutraj;
9. ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti uporabljati vr‑
tne kosilnice, vrtne škropilnice, motorne žage in druge naprave,
ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa.
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III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
7. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepo‑
vedano:
1. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in
površine, ki so javnega pomena;
2. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline na
javnih površinah;
3. nameščati kakršnekoli naprave, ovire ipd. na javne
površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristoj‑
nega organa;
4. hoditi ali voziti izven poti, kot so opredeljene v uredi‑
tvenih aktih, npr. po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih
površinah;
5. graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob javnih
poteh v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo varnost obča‑
nov ali s tem kazijo videz kraja;
6. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame,
jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope,
ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavlje‑
ne za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi;
7. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
8. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površi‑
nah brez nadzorstva;
9. ovirati promet na pločnikih za pešce ali drugih javnih
poteh z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov dalj kot 12 ur;
10. puščati predšolske otroke brez nadzorstva na prome‑
tnih in drugih nevarnih mestih;
11. streljati z nevarnimi predmeti izven za to določenih
področij, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja;
12. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pepel
na krajih, kjer obstaja verjetnost, da se zaneti požar;
13. povzročiti splošno požarno nevarnost na travnikih,
njivah, gozdovih, na raznih mestih in v bližini objektov;
14. onemogočiti dostop do hidrantov.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
8. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. odmetavati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke na
prostore, ki za to niso določeni;
2. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzro‑
čali zamašitev le‑teh;
3. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih jav‑
nih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo tako, da se
s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
4. puščati odprte pokrove zabojnikov in posod za smeti;
5. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev
slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, okolico
šole in vrtcev, šolskih in drugih otroških igrišč, na zelenice, na
pokopališča, športna igrišča;
6. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik takoj
dolžan odstraniti z javnih površin;
7. odvažati odplake, odpadne vode in gnojnico ob nede‑
ljah in praznikih, ki so dela prosti;
8. izpuščati komunalne odpadne vode, gnojiščne odplake
in gnojnico v vodotoke ali ponikalnice, na javne površine ali
zelenice;
9. zanemariti čistočo dvorišča v taki meri, da to moti oko‑
lico in utegne spraviti v nevarnost zdravje občanov.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
IN ZELENIH POVRŠIN
9. člen
(1) Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih
površin je prepovedano:
– puščanje motornega vozila brez registrskih tablic in
drugih opuščenih vozil na parkirnem prostoru, pločniku ali drugi
javni površini,
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– parkiranje ob cesti, zasebnem zemljišču ali dvorišču
brez soglasja lastnika;
– metati odpadke, nanašati zemljo ali puščati gnojnico
ali greznično vsebino na javne ceste ali na druga neprimerna
mesta.
(2) Pristojni občinski upravni organ lahko za določen čas
dovoli bivanje oziroma taborjenje na zemljiščih, ki niso za to
določena, po predhodnem soglasju lastnika oziroma upravljav‑
ca zemljišča.
– šotor, bivalni avtobus ali avtomobilsko prikolico za bi‑
vanje mora lastnik odstraniti v roku, ki mu ga določi pristojni
organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z odločbo
določi podjetje, ki to stori na stroške lastnika;
– prepovedano je puščati odpadke na kraju taborjenja
ali piknika.
10. člen
(1) Po končanih delih na javnih površinah in javnih zelenih
površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti
stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.
(2) Lastniki oziroma uporabniki motornih in drugih vozil ter
mehanizacije morajo sprotno očistiti javno cesto ali javno pot,
ki so jo z uporabo onesnažili.
11. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih
prostorov so dolžni na objektu in pripadajočem zemljišču:
– poskrbeti, da se ohrani urejen videz naselij, tako, da so
zemljišča pokošena, očiščena in vzdrževana, da na zemljiščih
ni odpadkov;
– čistiti in vzdrževati hišna pročelja in okolico hiš, table,
napise in druge znake na poslopjih;
– odstraniti zastarele napisne table in druge napise, ki
niso primerne ali pa so nepotrebne;
– odstraniti zgradbe, ograje in druge objekte, ki niso
sposobni za obnovo oziroma jih lastniki ali uporabniki ne na‑
meravajo obnoviti in kazijo podobo kraja, pa niso pod posebno
zaščito.
12. člen
(1) Lastniki in upravljavci lokalov so dolžni pred lokalom
namestiti ustrezno število stojal za kolesa ali na kakršenkoli
drug način omogočiti shranjevanje koles in to tako, da se ne
ovira prometa in pešcev ali povzroča škoda na zgradbah in ne
kvari estetski videz kraja.
(2) Podjetja in obrtniki so dolžni označiti svojo firmo z na‑
pisno tablo, ki mora biti estetskega videza ter okolju primerno
urejena.
13. člen
Izložbena okna morajo biti čista in urejena v skladu s spo‑
meniško varstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi določeno.
Reklamni in javni napisi morajo biti oblikovani in vzdrževani
skladno s prostorskimi predpisi oziroma akti ter ne smejo ovirati
dostopa.
VI. IZVAJANJE IN NADZOR
14. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje za to pristojni in za
ta namen ustanovljeni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(1) Z globo 150 EUR se kaznuje posameznik, ki krši
določbe:
– 6. člena,
– 7. člena, točka 4, 7, 8, 9;
– 8. člena, točka 4, 5, 6;
– 9. člena, točka 1 – alineja 2 in točka 2;
– 11. člena, točka 1 – alineja 2, 3, 4.
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Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, z globo 600 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki krši
določbe:
– 7. člen, točka 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14;
– 8. člen, točka 1, 3, 9;
– 9. člen, točka 1 – alineja 3;
– 10. člen;
– 11. člen točka 1 – alineja 1;
– 12. člen;
– 13. člen.
Z globo 300 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, z globo 800 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 250 EUR se kaznuje posameznik, ki krši
določbe:
– 8. člen, točka 2, 7, 8;
– 9. člen, točka 1 – alineja 1.
Z globo 300 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, z globo 900 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
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 pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Križevci.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju re‑
alizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa,
vključijo v proračun za leto 2010 in se morajo izkazati v njego‑
vem zaključnem računu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 403-04/09-1767
Križevci, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Od‑
lok o javnem redu in miru v Občini Ljutomer (Uradni list RS,
št. 43/97).
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-02
Križevci, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

4962.

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

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 079/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT‑B) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Križev‑
ci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je župan Občine
Križevci sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Križevci
v obdobju januar–marec 2010
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Križevci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena‑
kem obdobju v proračunu za leto 2009.
Lahko se nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so
sprejete v proračunu za leto 2009.

4963.

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

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list
RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02), 15. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni
list RS, št. 49/95), ki se na podlagi 121. člena Statuta Občine
Križevci uporablja na območju Občine Križevci, je Občinski svet
Občine Križevci na 23. seji dne 16. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Križevci za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2010 znaša
0,00562 €.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem
sklepu izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava Repu‑
blike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne
s 1. januarjem 2010.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Križevci za leto 2009, št.: 032‑02‑18/09‑117
z dne 11. 3. 2009 (Uradni list RS, št. 23/09).
Št. 032-02-23/09-156
Križevci, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
KRŠKO
4964.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom
Krško

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS/I,
št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP‑L, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena zakona o lokalni samo‑
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – odločba
US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in
57/06) je Občinski svet Občine Krško na 36. seji dne 21. 12.
2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Kulturni dom Krško
1. člen
Za prvim odstavkom 7. člena odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS, št. 127/03) se doda
nov drugi odstavek, ki glasi:
»Zavod ima lahko več notranjih organizacijskih enot, ki
so podrobneje urejene z aktom o organizaciji dela. Možne
organizacijske enote so: Kulturni dom Krško, Mestni muzej
Krško, Galerija Krško, grad Rajhenburg in druge. Zavod jih
oblikuje, ko so izpolnjeni prostorski, finančni in kadrovski pogoji
za oblikovanje.«.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
»Osnovna dejavnost zavoda je javna služba, katere iz‑
vajanje je v javnem interesu. Zavod lahko poleg kulturnih
dejavnosti, s katerimi izvaja javno službo, opravlja tudi tržne
in druge dejavnosti. Pri razmejevanju izvajanja javne službe in
tržnih dejavnosti, zavod upošteva, poleg veljavnih predpisov,
tudi kriterij koristnika storitve, ki je uporabnik javne službe.«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se dodajo nova petnajsta,
šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, in devetnajsta alinea,
ki glasijo:
»– pedagoška dejavnost,
– informiranje javnosti,
– dobrodelne akcije,
– varstvo kulturne dediščine,
– raziskovanje na področju humanistike in družboslov‑
ja.«
V drugem odstavku se besedna zveza »tudi naslednje
naloge« nadomesti z besedno zvezo »naslednje tržne dejav‑
nosti«.
V drugem odstavku se za osmo alinejo doda nova deveta
alineja, ki glasi:
»– prodaja spominkov in produktov zavoda.«

so:

4. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti

– 18.200
– 47.610
– 47.782
– 47.789

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
Druga trgovina na drobno v specializiranih proda‑
jalnah z umetniškimi izdelki
Druga trgovina na drobno v specializiranih pro‑
dajalnah

Št.

– 47.790
– 47.810
– 47.890
– 47.910
– 47.990
– 56.101
– 56.102
– 56.103
– 56.300
– 58.110
– 58.130
– 58.140
– 58.190
– 59.140
– 59.200
– 62.010
– 63.110
– 63.120
– 68.200
– 68.320
– 72.200
– 73.110
– 73.120
– 74.100
– 74.200
– 74.900
– 77.220
– 77.290
– 77.390
– 79.900
– 82.190
– 82.300
– 85.520
– 85.590
– 90.010
– 90.020
– 90.030
– 90.040
– 93.299
– 91.020
– 91.030

109 / 28. 12. 2009 /

Stran

14905

Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim bla‑
gom
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z dru‑
gim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzi‑
kalij
Računalniško programiranje
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne‑
premičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične de‑
javnosti
Dajanje videokaset in plošč v najem
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Rezervacije in druge s potovanji povezane de‑
javnosti
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge po‑
samične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjeva‑
nje in usposabljanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarja‑
nje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine«.

Za drugim odstavkom 11. člena se doda nov tretji odsta‑
vek, ki glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek sme zavod opravljati tudi
vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje de‑
javnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti
v pravnem prometu.«.
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5. člen
Prvi alinei prvega odstavka 28. člena se dodajo nove
druga, tretja, četrta in peta alinea, ki glasijo:
»– Ploščad na Trgu Matije Gubca, ki stoji na parceli
št. 493/1, k.o. Stara vas,
– Valvasorjev kompleks, ki stoji na parcelah št. 51.S, 53.S
in 54.S, vse k.o. Krško; razen poslovnih prostorov kavarne,
– Galerija Krško, ki stoji na parceli št. 32.S, k.o. Krško.«
Zadnji stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da
glasi:
»Nadomestilo za uporabo ne sme presegati višine de‑
janskih dodatnih stroškov, ki so s tem nastali, pod pogojem,
da ima zavod iz javnih sredstev pokrite svoje splošne stroške
delovanja.«.

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega obli‑
kovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe, ki so lastnina Občine Laško ter del javne lastnine,
ki je javno dobro ter
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
javne službe.
(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt, s katerim so določeni
predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje javne
službe ter urejena druga vprašanja v zvezi z izvajanjem pode‑
ljene koncesije.
(3) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na kra‑
jevno običajen način.

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

Definicije

Št. 007-9/2008-O703
Krško, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

LAŠKO
4965.

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe urejanja in
vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave
in cestno prometne svetlobne signalizacije v
Občini Laško

Na podlagi 3., 4., 7., 32., 33. in 36. člena Zakona o go‑
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 36. člena Zakona o javno‑zaseb‑
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, št. 33/06 – UPB1,
33/06 Odl. US: U‑I‑325/04‑8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/20),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 27/08 Odl. US: Up‑2925/07‑15, U‑I‑21/07‑18, 76/08,
100/08 Odl. US: U‑I‑427/06‑9) in 21. člena Statuta Občine
(Uradni list RS, št. 99/07) ter skladno s 4., 5. in 6. členom Od‑
loka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list
RS, št. 42/08) je Občinski svet Občine Laško na 21. seji dne
16. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe urejanja in vzdrževanja
infrastrukture javne razsvetljave in cestno
prometne svetlobne signalizacije v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Predmet koncesijskega akta
1. člen
(1) S tem odlokom se ureja izvajanje lokalne gospodar‑
ske javne službe urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave
in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Laško (v
nadaljevanju: javna služba), tako da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo
prostorsko razporeditev,

2. člen
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih ter drugih
predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– gospodarska javna služba oziroma javna služba: je
lokalna gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka;
– koncedent: je Občina Laško;
– koncesija: je koncesija za izvajanje javne službe iz
1. člena tega odloka;
– koncesionar: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja javno
službo iz 1. člena tega odloka na podlagi koncesije;
– izvajalec javne službe: je koncesionar po tem odloku;
– infrastruktura javne razsvetljave: za infrastrukturo javne
razsvetljave po tem odloku se štejejo vsi objekti, oprema in
naprave, namenjeni javni razsvetljavi:
– drogovi na katerih so svetilke,
– svetilke na drogovih ob občinskih cestah, za osve‑
tljevanje javnih objektov in na preostalih prometnih ter drugih
javnih površinah, ki niso v zasebni lasti in so namenjene raz‑
svetljavi javnih površin v naseljih,
– omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave,
– objekti in naprave za upravljanje sistema javne raz‑
svetljave – prižigališča, signalno‑krmilni sistemi, nadzorni sis‑
temi in podobno;
– cestno prometna svetlobna signalizacija: za cestno
prometno svetlobno signalizacijo po tem odloku se štejejo
predvsem:
– svetlobni znaki,
– semaforji in
– ostale podobne naprave.
Enotnost koncesijskega razmerja
3. člen
V Občini Laško (v nadaljevanju: občina) se dejavnost iz
1. člena izvaja s podelitvijo koncesije fizični ali pravni osebi.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE
Vsebina javne službe
4. člen
(1) Javna služba obsega dobavo, zamenjavo, vzdrževanje
in nadzor infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne
svetlobne signalizacije z namenom brezhibnega delovanja,
energetske in stroškovne učinkovitosti ter kakovostne osvetlje‑
nosti javnih cest, ostalih prometnih in javnih površin, zlasti pa:
– dobavo in menjavo obstoječih svetilk in sijalk v skladu z
zahtevami in pogoji področne zakonodaje;
– vzdrževanje svetilk, ki obsega zamenjavo pregorelih
žarnic, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav in drugih se‑
stavnih delov;
– vzdrževanje drogov svetilk, ki obsega njihovo popravilo
ali zamenjavo, barvanje in čiščenje;
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– vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav,
napeljave in razvodov javne razsvetljave in ostalih podobnih
naprav;
– redno pregledovanje delovanja infrastrukture javne raz‑
svetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije vsake
3 mesece;
– intervencije v povezavi z delovanjem infrastrukture jav‑
ne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije;
– izvedbo dodatnih obremenitev na infrastrukturi javne
razsvetljave;
– vodenje, administracija in ažuriranje katastra infrastruk‑
ture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signali‑
zacije ter posredovanje ustreznih podatkov pristojni geodetski
upravi v skladu z zakonodajo na področju prostorskega načr‑
tovanja;
– vodenje zbirne oziroma kontrolne knjige vseh procesov,
ki so povezani z urejanjem in vzdrževanjem infrastrukture javne
razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije;
– izdelava predlogov letnih programov javne službe v
skladu s programi, načrti in strategijami občine, vključno s
pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije in pričakovanimi
finančno‑energetskimi učinki;
– izdelava poročila realizacije letnega programa in fi‑
nančno‑energetskih učinkov, ki so povezani z obratovanjem
infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne
signalizacije;
– vodenje mesečne evidence porabe električne energije
po posameznih odjemnih mestih;
– omogočiti dnevni vpogled oziroma nadzor konceden‑
tu v vse procese povezane z urejanjem in vzdrževanjem in‑
frastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne
signalizacije;
– posredovanje informacij koncedentu o zakonodajnih
obveznostih in spremembah, ki vplivajo na razvoj, urejanje in
vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave in cestno prome‑
tne svetlobne signalizacije. Informacije se nanašajo na izvaja‑
nje vsebine javne službe in na izvajanje vsebine, ki ni predmet
javne službe, vpliva pa posredno na razvoj, urejanje in vzdr‑
ževanje infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne
svetlobne signalizacije;
– vzdrževanje cestno prometne svetlobne signalizacije;
– sodelovanje pri izvedbi nalog v zvezi s prireditvami me‑
stnega značaja (izvedba dodatnih osvetlitev za potrebe občine
v času prireditev ipd.);
– sodelovanje pri obešanju zastav in drugih elementov na
drogove svetilk (obešank, transparentov, novoletne in ostale
okrasitve ter podobno);
– priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti pov‑
zročiteljem škode na infrastrukturi javne razsvetljave in cestno
prometne svetlobne signalizacije.
(2) Vsebina javne službe se izvaja v skladu z zakoni,
drugimi podzakonskimi predpisi in ustreznimi tehničnimi stan‑
dardi. Vsa vprašanja, ki se nanašajo na infrastrukturo javne
razsvetljave in cestno prometno svetlobno signalizacijo ter niso
neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni
uporabi predpisov s področja urejanja energetike, okolja, pro‑
meta, javnih cest in ostalih javnih površin.
(3) Letni obseg urejanja in vzdrževanja infrastrukture jav‑
ne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije se
določi na podlagi kratkoročnega in dolgoročnega načrta konce‑
denta in letnega programa, ki ga pripravi koncesionar.
(4) Ostala vsebina, ki ni opredeljena v tem koncesijskem
aktu in izhaja iz različnih zakonodajnih obveznosti oziroma
sprememb ter vpliva na urejanje in vzdrževanje infrastrukture
javne razsvetljave ter cestno prometne svetlobne signaliza‑
cije, ni predmet te koncesije. Občina Laško lahko sama ali v
sodelovanju z koncesionarjem izvaja vsebino iz tega odstavka,
pod pogoji, da izvajanje teh vsebin ne škoduje izvajanju javne
službe oziroma koncesionarju.
(5) Investicije v novo infrastrukturo javne razsvetljave in
cestno prometno svetlobno signalizacijo niso predmet te kon‑
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cesije. Občina preda novo infrastrukturo javne razsvetljave ali
cestno prometno svetlobno signalizacijo po zaključeni investiciji
v urejanje in vzdrževanje koncesionarju.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
TER OBMOČJE IZVAJANJA
Koncesionarjev pravni monopol
5. člen
(1) Javno službo opravlja koncesionar, ki ima na podlagi
koncesijske pogodbe na območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno služ‑
bo,
– izključno oziroma posebno pravico uporabljati infrastruk‑
turo javne razsvetljave in cestno prometno svetlobno signaliza‑
cijo javne službe ter skrbeti za njihovo urejanje in vzdrževanje
kot dober gospodar,
– dolžnost zagotavljati nemoteno in trajno opravljanje
javne službe skladno s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja de‑
javnosti javne službe, mora dejavnost opravljati v svojem imenu
in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta
edini in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju
občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju
koncedenta, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem po‑
godbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba
opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine.
(4) Koncesionar, ob soglasju koncedenta, lahko sklene z
drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o delnem izvajanju
storitev javne službe na območju občine kolikor to ne škoduje
koncedentu in javnem interesu.
(5) Infrastruktura javne razsvetljave in cestno prometna
svetlobna signalizacija je infrastruktura javne službe s statusom
javnega dobra v lasti oziroma upravljanju Občine Laško. Obči‑
na Laško kot lastnik oziroma upravljavec prenese infrastrukturo
javne razsvetljave in cestno prometno svetlobno signalizacijo
le v urejanje in vzdrževanje na izvajalca javne službe, če ni z
zakonom, tem odlokom ali drugo pogodbo, ki urejuje prenos
infrastrukture v upravljanju, drugače določeno.
(6) Koncesionar pripravlja predloge, na osnovi katerih
koncendent izdaja dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi.
Razmerje do podizvajalcev
6. člen
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, izbranim po postopku
določenim z zakonom, v razmerju do koncedenta in uporabni‑
kov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in
za svoj račun.
Uporabniki storitev javne službe
7. člen
(1) Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki
javnih površin v občini.
(2) Javna služba se izvaja v naseljih na celotnem območju
občine.
(3) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na kra‑
jevno običajen način.
Uporaba javnih dobrin
8. člen
(1) Javne dobrine, ki so zagotovljene v okviru javne služ‑
be, so zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
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(2) Uporaba storitev javne službe je v obsegu, ki ga do‑
ločajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja javne službe, za
uporabnike obvezna.
IV. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov
9. člen
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta
tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in upo‑
rabnikov kot so določene z zakonom in ostalimi predpisi.
Dolžnosti koncesionarja
10. člen
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo
in zagotavljati uporabnikom kontinuirano in enakopravno oskr‑
bo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe v
skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative ter
standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
– upoštevati obstoječe in v nastajanju razvojne, finančne
in tehnične programe ter načrte, ki se nanašajo na izvajanje
storitev javne službe v občini;
– kot dober gospodarstvenik vzdrževati infrastrukturo jav‑
ne razsvetljave in cestno prometno svetlobno signalizacijo;
– skrbeti za energetsko učinkovito infrastrukturo javne
razsvetljave;
– zagotoviti intervencijske storitve;
– omogočati koncedentu in ostalim pristojnim organom
nadzor nad izvajanjem storitev javne službe;
– po izgradnji novih objektov infrastrukture javne razsve‑
tljave in cestno prometne svetlobne signalizacije prevzeti le‑te
v urejanje in vzdrževanje na način, določen s tem odlokom in
koncesijsko pogodbo;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– vodenje evidenc o procesih v zvezi z izvajanjem javne
službe, administracija in ažuriranje katastra infrastrukture jav‑
ne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije, ki
je last občine, in strokovno ter pregledno vodenje poslovnih
knjig;
– priprava kakovostnih in preglednih letnih programov in
poročil vključno z energetsko‑finančnimi podatki, ki se nana‑
šajo na obratovanje infrastrukture javne razsvetljave in cestno
prometne svetlobne signalizacije;
– skupaj s koncedentom oblikovati osnutke predloge cen
oziroma sprememb tarife storitev;
– obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah.
(2) Posamezne storitve iz 4. člena tega odloka je potreb‑
no opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju
standardov, določenih s tem odlokom, koncesijsko pogodbo in
drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo storitve javne službe.
(3) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske struk‑
ture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je
zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zara‑
di sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske
pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre
koncesijsko pogodbo.
Interventno izvajanje javne službe
11. člen
(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati izvajanje javne
službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar, napak ozi‑
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roma poškodb v roku 12 ur po ugotovitvi napake oziroma po
ustnem obvestilu uporabnikov ali v krajšem roku, ki se dogo‑
vori s koncesijsko pogodbo. Za pomembne okvare, napake in
poškodbe se štejejo predvsem napake na infrastrukturi javne
razsvetljave in cestno prometni svetlobni signalizaciji, ki imajo
za posledico nedelovanje večjega števila objektov, naprav in
opreme ter takšne okvare, napake in poškodbe, ki ogrožajo
javno varnost.
(2) Koncesionar je dolžan manj pomembne napake in
okvare odpraviti v roku 7 dni od ugotovitve oziroma ustnega
obvestila uporabnikov.
Odgovornost koncesionarja
12. člen
(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe
prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne
službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje ali pogodbeni (pod) izvajalci Oobčini Laško, uporabnikom
ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je pred veljavnostjo koncesijske pogodbe
dolžan skleniti zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti
iz naslova dejavnosti za vso škodo, ki utegne nastati z izvaja‑
njem dejavnosti javne službe.
(4) V primeru, da se ugotovi, da naprave predstavljajo
nevarnost za osebe in/ali premoženje, sanacija pa zaradi
omejenih finančnih virov ni mogoča, je koncesionar dolžan
vzpostaviti takšno stanje naprav ali odstraniti naprave, da
le‑te v nobenem primeru ne predstavljajo nevarnosti v pri‑
meru porušitve.
Pravice in dolžnosti koncedenta
13. člen
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih z
zakonom, predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja financiranje javne službe;
– da zagotavlja koncesionarju vse informacije in doku‑
mente, ki lahko vplivajo na izvajanje javne službe in so posle‑
dica razvojnih načrtov in aktivnosti, zakonodajnih sprememb,
pridobivanja nepovratnih sredstev in ostalih podobnih aktivnosti
ter ukrepov;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemo‑
gočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoo‑
blaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javne službe na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
(2) Pravice koncedenta so:
– potrjevati plane in programe urejanja in vzdrževanja
storitev javne službe;
– izvajati nadzor na izvajanjem javne službe in finančni
nadzor;
– druge pravice, določene s predpisi, s tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.
Pristojnosti župana in občinske uprave
14. člen
(1) O pritožbah zoper ravnanja pristojnega organa v raz‑
merjih do koncesionarja in uporabnikov odloča župan.
(2) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem
odloku krajevno pristojni organ občinske uprave, pristojen za
javno službo, ki je predmet tega odloka.
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Pravice uporabnikov
15. člen
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto‑
ritev koncesionarja;
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dosto‑
pnosti storitev;
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi;
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javne
službe;
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podat‑
kov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z
izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju
s tem odlokom.
Dolžnosti uporabnikov
16. člen
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovira‑
no opravljanje storitev javne službe;
– pripraviti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav,
kjer se opravljajo storitve javne službe;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne služ‑
be, oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen
opraviti dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli ali mu
to onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo
koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar
je potrebno za izvedbo storitev javne službe.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
Status koncesionarja
17. člen
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo
na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo
prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v pri‑
meru izbora za koncesionarja ustanovili pravno‑organizacijsko
obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.
(2) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V
primeru skupne vloge sme biti ista oseba ali njena povezana
družba udeležena le pri eni (skupni) vlogi.
Dokazovanje izpolnjevanja pogojev
18. člen
(1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis)
mora prijavitelj dokazati oziroma predložiti listine za izpolnje‑
vanje pogojev za priznanje sposobnosti skladno z veljavnim
zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil.
(2) Prijavitelj mora predložiti dokazilo, da izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti javne službe.
(3) Prijavitelj mora dokazati ali predložiti listine, da razpo‑
laga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami,
usposobljenostjo in izkušnjami na področju javne službe za
njeno izvajanje na celotnem območju občine, od tega najmanj z
eno osebo z najmanj visoko strokovno izobrazbo elektrotehnič‑
ne smeri, z najmanj tri leta delovnih izkušenj v elektrotehnični
stroki.
(4) Prijavitelj mora dokazati, da razpolaga z zadostnimi in
primernimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so
predmet koncesije ter da razpolaga z ustreznim prostorom na
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območju občine, oziroma na drugačen način nesporno dokaže,
da lahko sicer nemoteno opravlja dejavnost.
(5) Prijavitelj mora dokazati, da ima izkušnje na področju
dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(6) Prijavitelj mora dokazati oziroma se obveže, da bo
izpolnjeval tudi naslednje pogoje:
– da bo poskrbel za ekološko odstranitev odpadkov z
delovišča v skladu z zakonodajo;
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne do‑
brine, ki so predmet javne službe na kontinuiran in kvaliteten
način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in
standardov ter zagotavljati poenotenost opreme;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob
vsakem času;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da zagotavlja strokovno, organizacijsko in kadrovsko
sposobnost vodenja katastra;
– da poda izjavo, da bo odgovarjal za škodo, ki utegne
nastati z izvajanjem dejavnosti javne službe;
– da izpolnjuje druge pogoje, potrebne za udeležbo, do‑
ločene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih
naročil;
– da izpolnjuje tudi morebitne druge pogoje za izvajanje
dejavnosti javne službe, ki jih določajo drugi predpisi;
VI. JAVNA POOBLASTILA
Vodenje katastra javne službe in ostalih evidenc
19. člen
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno poobla‑
stilo za vodenje katastra, kot izhaja iz tega odloka.
(2) Kataster mora biti voden ažurno, koncesionar, ki prido‑
bi koncesijo na podlagi tega odloka, pa ga mora uskladiti ozi‑
roma usklajevati skladno z veljavno zakonodajo. Spremembe
na infrastrukturi javne razsvetljave in cestno prometni svetlobni
signalizaciji se morajo najkasneje v 30 dneh vnesti v kataster.
(3) Kolikor kataster ni vzpostavljen ali usklajen ga mora
koncesionar vzpostaviti oziroma uskladiti v 6 mesecih po podpi‑
su koncesijske pogodbe. Koncesionar mora 1 mesec po podpisu
koncesijske pogodbe predložiti koncedentu predlog vzpostavitve
oziroma uskladitve katastra. Financiranje vzpostavitve oziroma
usklajevanje katastra je opredeljeno v koncesijski pogodbi.
(4) Kataster javne službe z vsemi zbirkami podatkov je
last občine in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje
zbirnega katastra infrastrukture javne razsvetljave in cestno
prometne svetlobne signalizacije, in usklajeno s standardi in
normativi geografskega informacijskega sistema in jih je dolžan
koncesionar po prenehanju koncesijskega razmerja v celoti
predati občini.
(5) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki
mora biti občini neprekinjeno dostopna.
Vsebina katastra
20. člen
Kataster vsebuje baze podatkov o infrastrukturi javne
razsvetljave in cestno prometni svetlobni signalizaciji, njihovi
lokaciji, tehničnih karakteristikah in stanju.
VII. KONTROLNA KNJIGA
Kontrolna knjiga
21. člen
(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki
vsebuje podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah v
skladu z letnim programom, najmanj pa naslednje:
– detajlni opis lokacije in infrastrukture javne razsvetljave,
na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih iz katastra);
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– opis dela;
– porabljen čas za opravljeno delo;
– popis porabljenega materiala;
– stroški dela in materiala.
(2) Koncesionar lahko vodi kontrolno knjigo tudi v elek‑
tronski obliki.
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN DRUGA POSLOVNO
FINANČNA DOLOČILA
Viri financiranja
22. člen
(1) Javna služba se financira iz sredstev proračuna Občine
Laško. Plačila koncedenta morajo biti vsebinsko vezana na izvaja‑
nje dejavnosti oziroma odvisna od količine in kakovosti storitev.
(2) Način pridobivanja finančnih virov se uredi s konce‑
sijsko pogodbo.
Oglaševanje na drogovih javne razsvetljave
23. člen
Oglaševanje na drogovih javne razsvetljave, nameščanje
novoletnih okrasitev in izvajanje nalog, ki niso v skladu s 4. čle‑
nom tega odloka, ni predmet tega odloka.
Izhodiščne tarife in njihovo spreminjanje
24. člen
(1) Izhodiščne tarife in pogoji za njihovo spreminjanje se
določijo s sklepom o razpisu koncesije, pri čemer pa morajo biti
upoštevani morebitni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne
politike.
(2) O spreminjanju tarif odloča občinski svet na predlog
župana in na osnovi obrazložitve, ki jo pripravi župan in je
utemeljena na objektivni podlagi (spreminjanje cen na drobno,
spreminjanje cen energentov …). Cene javne službe se lahko
spremenijo tudi zaradi izboljšanja tehničnih storitev, vlaganj,
sprememb standardov in tehnologije. Osnutek predloga spre‑
memb tarife z obrazložitvijo pripravi koncesionar.
(3) Koncesionar je dolžan pripravljeni osnutek tarife uskla‑
diti z občinsko upravo, dolžan pa je tudi sodelovati pri njegovi
obravnavi na občinskem svetu. Koncesionar mora dati kon‑
cedentu na njegovo zahtevo vse podatke, ki so potrebni za
določitev tarife.
Ločeno računovodstvo
25. člen
(1) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati
na opravljanje javne službe.
(2) Koncesionar mora za javno službo voditi ločeno ra‑
čunovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske
družbe. Smiselno enako tudi v primeru, ko koncesionar opra‑
vlja posamezno gospodarsko javno službo na območju drugih
lokalnih skupnosti.
IX. JAVNI RAZPIS
Oblika in postopek javnega razpisa
26. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti javne službe
se izbere z javnim razpisom. Sklep o javnem razpisu sprejme
župan.
(2) Predmet koncesije se objavi v Uradnem listu Republi‑
ke Slovenije in na portalu e‑naročanje, na način kot se objavlja‑
jo javna naročila ter vsebuje zlasti naslednje podatke:
– navedbo in sedež koncedenta,
– podatke o objavi koncesijskega akta,
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– predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se
podeli na javnem razpisu,
– začetek in predviden čas trajanja koncesije,
– postopek izbire koncesionarja,
– merila za izbor koncesionarja,
– način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za izvajanje
koncesije,
– druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem
morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumenta‑
cijo,
– način zavarovanja resnosti prijave,
– kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumen‑
tacije,
– kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo pre‑
dložitev,
– naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
– rok za izbiro koncesionarja,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom,
– druge podatke potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(3) Koncedent lahko v javnem razpisu poleg podatkov
iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke glede na
predmet koncesije oziroma, če to zahteva zakon ali na njegovi
podlagi izdani predpisi.
(4) Koncedent pripravi razpisno dokumentacijo, katere
sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.
(5) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omo‑
gočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in jim na
podlagi zahteve razpisno dokumentacijo tudi predati.
(6) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi po‑
datki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.
(7) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, ven‑
dar ne pred obveznimi objavami iz prvega odstavka.
Razpisni pogoj
27. člen
(1) Župan s sklepom o javnem razpisu določi razpisne
pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 19. člena
tega odloka (vsebino listin, organ, ki listino izda).
(2) Z razpisnimi pogoji ni dopustno določati novih pogojev,
niti dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti javne službe
(pogojev za koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom.
Merila za izbor koncesionarja
28. člen
(1) Merila za izbor koncesionarja:
– cena storitev oziroma višine izhodiščnih tarif;
– tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve
javne službe;
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so po‑
membne za izvajanje koncesije (npr. višja stopnja izobrazbe,
funkcionalna znanja, usposobljenost za vodenje katastra), ki
presegajo minimalne zahteve javne službe;
– ugodnosti, ki izražajo ekonomske ali socialne prednosti
za koncedenta;
– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja
razpisane javne službe;
– celovitost ponujenega izvajanja javne službe v okviru
iste osebe;
– oddaljenost poslovnih prostorov za izvajanje koncesije
od območja izvajanja koncesije.
(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prija‑
vo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
ter navedena v zgornjem vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega.
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X. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN,
PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
IN KONCESIJSKA POGODBA
Uspešnost javnega razpisa
29. člen
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravo‑
časna in popolna prijava.
(2) Prijava je popolna, če ima vse v javnem razpisu zah‑
tevane podatke.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te
nepopolne, se javni razpis ponovi.
(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar
ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v
predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
Izbira koncesionarja
30. člen
(1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne
vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor
koncesionarja.
(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva
člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko
izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omo‑
gočajo strokovno presojo vlog. Predsednik in člani strokovne
komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom,
članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v po‑
slovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v so‑
rodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega dru‑
gega kolena četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti
z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni
partnerski skupnosti. Predsednik in člani komisije ne smejo biti
osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače
delali za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega
sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev
za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno
izjavo. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj
predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo
neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko
koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti
nadomestni član strokovne komisije.
(3) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po kon‑
čanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter
navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti
te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza
postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red
glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje
poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi
postopek izbire koncesionarja.
(4) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(5) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino
ponudnikov.
(6) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 45 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve konce‑
sijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Sklenitev koncesijske pogodbe
31. člen
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesij‑
skega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Za vse dejavnosti tega odloka se z izbranim koncesi‑
onarjem sklene ena koncesijska pogodba.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
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(4) Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
Koncesionarjeva tveganja
32. člen
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun, razen če je s tem koncesijskim aktom drugače
določeno.
(2) Koncesionar nosi celotno tveganje povpraševanja po
storitvah javne službe in druga tržna tveganja koncesije.
(3) Najkasneje 15 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesij‑
sko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 45 dni
od prejema.
(4) Koncesionar ni poleg plačila za izvajanje storitev javne
službe upravičen do nobenih garancij ali plačil koncedenta za‑
radi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo načrtovanih.
(5) Koncesionar ni poleg plačila za izvajanje storitev javne
službe upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v objekte in
naprave koncesije od koncedenta, razen v primeru predčasne‑
ga prenehanja koncesije skladno s tem odlokom in koncesijsko
pogodbo, oziroma če se s koncesijsko pogodbo koncedent in
koncesionar dogovorita drugače.
Koncesijska pogodba
33. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita
vsa vprašanja koncesijskega razmerja, in sicer zlasti:
– oblika in namen koncesije,
– medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževa‑
njem naprav ter objektov koncesije,
– spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta
pridobiti soglasje koncedenta,
– možnosti vstopa v koncesijsko razmerje namesto dose‑
danjega koncesionarja,
– pogodbene kazni ter razlogi za odpoved, razvezo in
razdrtje pogodbe ter pravice in obveznostih pogodbenih strank
v takih primerih,
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javnih služb,
– pogoji za oddajo poslov podizvajalcem,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dej‑
stvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na
način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu,
– način finančnega in strokovnega nadzora s strani kon‑
cedenta,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja javne službe,
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, pov‑
zročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe,
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okolišči‑
nah,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njegove posledice
ter njeno morebitno podaljšanje ter
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti koncedenta.
Pristojni organ za izvajanje koncesije
34. člen
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih
aktov v zvezi s koncesijo, je občinska uprava.
Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko
pogodbo
35. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s kon‑
cesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljav‑
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na. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe
36. člen
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas sedmih
let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve kon‑
cesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov, določenih z zakonom.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
Nadzor nad izvajanjem javne službe
37. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja pristoj‑
ni organ, v okviru svojega delovnega področja in zakonskih poo‑
blastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem
javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(2) Nadzorstvo iz prvega odstavka opravljajo predstavniki
občinske uprave oziroma službe, ki spadajo pod občinsko upra‑
vo. Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila
pooblasti zavod oziroma drugo institucijo.
(3) Službe, navedene v drugem odstavku tega člena,
lahko pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je
zagotoviti izvrševanje določb tega koncesijskega akta ali kon‑
cesijske pogodbe.
Organ nadzora
38. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinska oziroma medobčinska inšpekcija, ki je tudi pristojna
za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških, energetski in‑
špektor ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po
samem zakonu.
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Nadzorni ukrepi
40. člen
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
Letni programi izvajanja in koncesionarjeva poročila
41. člen
(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti
poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih in‑
vesticijah in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja kon‑
cesije.
(2) Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog
letnega programa v skladu s programi, načrti in strategijami
občine, vključno s pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije
in pričakovanimi finančno‑energetskimi učinki za javno službo
za prihodnje leto. Koncesionar je dolžan omenjene dokumente
iz prejšnjega stavka skupaj z devetmesečnim poročilom o
poslovanju in izvajanju javne službe, najkasneje do 31. 10.
vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni
program sprejme občinski svet.
(3) Izvajalec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega
naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o po‑
slovanju in izvajanju javne službe v preteklem letu in z vsebino
seznaniti občinski svet. Devetmesečno in letno poročilo morata,
poleg vsebine določene z odlokom o načinu izvajanja javne
službe in drugimi predpisi, vsebovati zlasti podatke o:
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po
koncesijski pogodbi,
– pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o reše‑
vanju le‑teh,
– zavrnitvah uporabnikov storitev,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– spremembah v podjetju koncesionarja,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,
– koriščenju zavarovanj in
– o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bi‑
stveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Podrobnejša vsebina programov in poročil iz tega
člena se lahko določi v koncesijski pogodbi.

Finančni nadzor
39. člen
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izva‑
ja pristojni občinski organ. Medsebojna razmerja v zvezi z izva‑
janjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent
in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vo‑
dene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V prime‑
ru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti nujnost nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo
napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom kon‑
cedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred‑
stavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.

XII. PRENOS KONCESIJE
Oblika
42. člen
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s konceden‑
tom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
Načini prenehanja koncesijskega razmerja

ha:

43. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem prene‑
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
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Prenehanje koncesijske pogodbe
44. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
Potek roka koncesije
45. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za kate‑
rega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
Razdrtje koncesijske pogodbe
46. člen
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) konce‑
dentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insol‑
ventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek;
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odloč‑
ba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere uteme‑
ljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja
koncesije;
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije;
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti;
– v drugih razlogih, določenih s tem odlokom ali drugimi
predpisi.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
alineje prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če
je predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne
poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna
poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika
kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja
koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge
oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na podlagi katerih
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje kon‑
cesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena
kazenska ali upravna sankcija, dokončna. Obstoj razlogov iz
četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se podrobneje določi
v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske po‑
godbe tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje konce‑
sijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopu‑
stno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dol‑
žan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče brez
posledic vrniti koncesionarju v naravi.
Odstop od koncesijske pogodbe
47. člen
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno;
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
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(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali de‑
janje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v kon‑
cesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
Sporazumna razveza
48. člen
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske po‑
godbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spreme‑
njenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziro‑
ma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali
nemogoče.
Prenehanje koncesionarja
49. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih), ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja,
preoblikovanje). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo, ali od koncesijske pogodbe odstopi.
Odvzem koncesije
50. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Kon‑
cedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti prenehajo
izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski po‑
godbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o od‑
vzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do oko‑
liščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
(5) V primeru odvzema koncesije ali drugega prenehanja
po določbah 47.–50. člena tega odloka lahko koncedent pre‑
vzame koncesionirano javno službo v režijo.
Odkup koncesije
51. člen
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora
sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesij‑
ski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne
službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odloč‑
be in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot
9 mesecev.
(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortizira‑
nih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo
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za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih
delavcev, namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po
povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za
obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
XIV. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
Višja sila
52. člen
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po skle‑
nitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni mo‑
žno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opra‑
vljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih oko‑
liščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v
takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pra‑
vico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave
za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru pre‑
vzame občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem
ukrepov.
Spremenjene okoliščine
53. člen
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe oko‑
liščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti kon‑
cesionarja, in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe pogodbena tveganja nepravično prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudo‑
ma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske po‑
godbe.
XV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
Uporaba prava
54. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se lahko do‑
govori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže
55. člen
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za od‑
ločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe se ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh raz‑
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merij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije
tujega sodišča ali arbitraže).
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Objava javnega razpisa
56. člen
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku prične
župan z objavo javnega razpisa najkasneje v 6 mesecih po
uveljavitvi tega odloka.
Pričetek veljavnosti odloka
57. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni‑
je, ko ga sprejme Občinski svet Občine Laško.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2009
Laško, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

4966.

Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih
spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 16/08, 123/08), Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 3/07) in Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07)
je Občinski svet Občine Laško na 21. redni seji z dne 16. 12.
2009 sprejel

ODLOK
o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov
lokalnega pomena v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Laško s tem odlokom, z namenom, da se ohra‑
ni celovitost, izvirnost in historična pričevalnost, razglaša za
kulturne spomenike lokalnega pomena naslednje etnološke
objekte:
1. BLATNI VRH – Hiša Blatni vrh 17 (EŠD 25624), parc.
št. 374 (del), k.o. Mrzlo Polje
2. MRZLO POLJE – Hiša z mlinom Mrzlo polje 2 (EŠD
25373), parc. št. *242, k.o. Mrzlo Polje.
II. OPIS SPOMENIKOV Z OBRAZLOŽITVIJO, NJIHOVO
VREDNOTENJE IN VARSTVENI REŽIM
2. člen
1. BLATNI VRH – Hiša Blatni vrh 17
Stanovanjska hiša se nahaja v sklopu domačije, ki jo se‑
stavlja še gospodarsko poslopje, dva kozolca in novejša hiša.
Domačija se nahaja v okviru raztresenega naselja Blatni vrh
v zaselku Lešje. Ob breg prislonjena, delno podkletena, s ka‑
mnom grajena hiša je pravokotnega tlorisa. Streha je dvokapna
s čopi, krita delno z opečno, delno s cementno kritino. Po za‑
snovi sodeč naj bi hiša nastala v začetku 19. stol. Domačija je
vrisana v Franciscejski kataster iz leta 1825. Tlorisno zasnovo
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hiše tvori veža, v 60‑ih letih 20. stol. predelana črna kuhinja v
belo, »mala in velika hiša« s krušno pečjo ter kamra. Ohranje‑
nih je še nekaj kosov notranje opreme. Fasadni omet zamolklo
rumene barve je členjen s šivanim robom, belimi okenskimi
obrobami, belimi pilastri med okni in mejnim vencem okoli hiše.
Hiša je nekdaj predstavljala dom srednje velikega kmeta. Po‑
membna je iz gradbeno‑razvojnega, družbeno‑zgodovinskega,
estetskega in prostorskega vidika. Kaže nam način življenja
in gospodarjenja v preteklosti. V prihodnosti bo namenjena
bivalno‑turistični dejavnosti.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varujejo se kulturne, arhitekturne, etnološke, likovne,
krajinske ter zgodovinske vrednote v celoti, njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti,
– raba in posegi se podrejajo ohranjanju in varovanju
kulturnega spomenika,
– varuje se primarna masa, primarni tlorisni in višinski
gabariti, konstrukcijska zasnova in primarni materiali,
– varuje se primarna podoba zunanjščine, npr. arhitektur‑
na členitev, oblika strešine ter originalni materiali. Načeloma na
zunanjščini ni dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih in komunal‑
nih napeljav ter naprav,
– varuje, prezentira ali rekonstruira se celotna notranj‑
ščina s pripadajočo še ohranjeno opremo ter posameznimi
likovno‑arhitekturnimi sestavinami in detajli v prvotnem mate‑
rialu in obliki,
– v stavbno maso dediščine lahko posegajo z vzdrževal‑
nimi in sanacijskimi deli le pooblaščene osebe s predhodnim
pisnim soglasjem pristojnega Zavoda za varstvo kulturne de‑
diščine,
– varuje se ustrezna raba območja spomenika ter na‑
membnost in oblikovanje pripadajočih sekundarnih objektov,
– v območju spomenika ni dovoljeno postavljanje objektov
trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infra‑
strukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s kulturno‑
varstvenimi pogoji odobri pristojni zavod v skladu z vsebino in
značajem spomenika,
– omogoča se izvedba strokovnih opravil v skladu z na‑
logami javne službe,
– prepoveduje se uničevanje, poškodovanje, odnašanje
predmetov ter trgovanje s predmeti, ki so ovrednoteni kot del
spomenika,
– v primeru oboroženega spopada se spomenik označi z
znakom Haške konvencije.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter kra‑
jinskih vrednot,
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku
in drugih medijih,
– dostopnosti javnosti na način, ki ne ogroža varovanja
spomenika,
– učno‑demonstracijskem delu,
– znanstveno raziskovalnem delu.
2. MRZLO POLJE – Hiša z mlinom Mrzlo polje 2
Hiša z mlinom stoji v globeli, tik ob slapu Gračnice, v
južnem delu naselja Mrzlo polje. Do leta 2008 je ob hiši stala
žaga venecijanka, ki je bila grajena v začetku 20 stoletja. Zaradi
slabega gradbenega stanja žage se je le‑ta porušila s kulturno‑
varstvenim soglasjem ZVKD OE Celje. (Ob tem je bila izdelana
arhivska in fotodokumentacija). Hiša z mlinom je z daljšo fasa‑
do prislonjena v breg. V celoti je grajena iz kamna. V kletnem
delu, ki je delno vkopan sta dva prostora. V večjem prostoru se
na dvignjenem lesenem podestu nahaja mlin s tremi kamni ter
z še ohranjenimi nekaterimi mlinskimi napravami. Zunanjega
mlinskega kolesa ni, saj je bil dotok vode speljan preko cevi
skozi rezervoar. V zgornjem – bivalnem delu se nahaja veža,
kuhinja in soba ter gospodarski prostor nad mlinom. Fasadni
omet peščene barve je skromno členjen z belimi obrobami.
Streha na objektu je somerno dvokapna krita z opeko. Hiša
z mlinom nima ohranjene datacije. Po zasnovi sodeč naj bi
nastala sredi ali koncem 19. stol. V Franciscejskem katastru iz
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leta 1825 hiša še ni vrisana. Hiša z mlinom je s tipološkega vidi‑
ka redkost na obravnavanem območju. Dolina Gračnice je bila
v 19. stoletju na gosto posejana z mlini, sedaj pa je mlin Mrzlo
polje 2 eden izmed redkih ohranjenih. Skozi gradbeno‑razvojni
ter družbeno‑zgodovinski vidik nam izpričuje način življenja,
gospodarjenja in obrti v preteklosti.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varujejo se kulturne, arhitekturne, etnološke, likovne,
krajinske ter zgodovinske vrednote v celoti, njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti,
– raba in posegi se podrejajo ohranjanju in varovanju
kulturnega spomenika,
– varuje se primarna masa, primarni tlorisni in višinski
gabariti, konstrukcijska zasnova in primarni materiali,
– varuje se primarna podoba zunanjščine, stavbno pohi‑
štvo, nakloni, oblika strešin in kritina ter originalni materiali. Na‑
čeloma na zunanjščini ni dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih
in komunalnih napeljav ter naprav,
– rekonstruira se celotna notranjščina s pripadajočo opre‑
mo ter posameznimi likovno‑arhitekturnimi sestavinami in de‑
tajli v prvotnem materialu in obliki,
– v stavbno maso dediščine lahko posegajo z vzdrževalni‑
mi in sanacijskimi deli (delna ali celovita prenova) le pooblašče‑
ne osebe s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega zavoda
za varstvo kulturne dediščine,
– v območju spomenika ni dovoljeno postavljanje objektov
trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infra‑
strukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s kulturno‑
varstvenimi pogoji odobri pristojni zavod v skladu z vsebino in
značajem spomenika,
– omogoča se izvedba strokovnih opravil v skladu z na‑
logami javne službe,
– prepoveduje se uničevanje, poškodovanje, odnašanje
predmetov ter trgovanje s predmeti, ki so ovrednoteni kot del
spomenika,
– v primeru oboroženega spopada se spomenik označi z
znakom Haške konvencije.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter kra‑
jinskih vrednot,
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku
in drugih medijih,
– dostopnosti javnosti na način, ki ne ogroža varovanja
spomenika,
– učno‑demonstracijskem delu,
– znanstveno raziskovalnem delu.
Meje spomenikov so vrisane na temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1:5000 in na digitalnem katastrskem načrtu
DKN v merilu 1:2880.
Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota
Celje in Občina Laško.
III. NADZOR
3. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenikov, poseg v spo‑
menike, njihove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni
kulturno varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno varstve‑
no soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Celje.
Podrobnejše pogoje za raziskovanja, načine vzdrževanja,
pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način
upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za jav‑
nost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe
in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika določa
zakon.
Varstveni režimi lahko omejujejo lastninsko pravico na
spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spo‑
menika.
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Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o var‑
stvu kulturne dediščine, pristojno sodišče po uradni dolžnosti
zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na
posameznih parcelah navedenih v aktu o razglasitvi.
4. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja inšpektorat RS
za področje kulturne dediščine.
IV. KAZENSKA DOLOČBA

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespreme‑
njene.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-28/2009
Laško, dne 16. decembra 2009

5. člen
Za vse kršitve tega odloka se uporabljajo določbe Zakona
o varstvu kulturne dediščine in Zakon o prekrških.

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

V. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena
v Občini Laško (Uradni list RS, št. 43/09).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-01/2009
Laško, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

4967.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaci‑
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– ZOFVI‑UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.)
in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je
občinski svet na 21. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi
javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primo‑
ža Trubarja Laško (Uradni list RS, št. 66/07 UPB), v nadaljnjem
besedilu: odlok.
2. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delav‑
cev zavoda, in sicer:
– dva strokovna delavca iz podružničnih šol,
– dva strokovna delavca iz matične šole,
– enega delavca administrativno‑tehničnih služb.«

4968.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske
Toplice

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaci‑
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– ZOFVI‑UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr,)
in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je
občinski svet na 21. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi
javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola Anto‑
na Aškerca Rimske Toplice (Uradni list RS, št. 66/07, UPB),
v nadaljnjem besedilu: odlok.
2. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delav‑
cev zavoda, in sicer:
– enega strokovnega delavca iz podružničnih šol,
– tri strokovne delavce iz matične šole,
– enega delavca administrativno‑tehničnih služb.«
4. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespreme‑
njene.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-28/2009
Laško, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4969.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega
zavoda Vrtec Laško

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaci‑
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– ZOFVI‑UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.)
in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je
občinski svet na 21. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega
zavoda Vrtec Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi
javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško (Uradni list
RS, št. 22/97, 51/07), v nadaljnjem besedilu: odlok.
2. člen
V 1. členu se za obstoječim besedilom doda nova 6. točka
z naslednjim besedilom:
»6. Enota Debro.«
3. člen
V tretjem odstavku 2. člena se za obstoječim besedilom
doda nova 6. točka z naslednjim besedilom:
»6. Enota Vrtca Debro, v Debru, Poženelova 24.«
4. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.«
5. člen
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se na
novo glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delav‑
cev zavoda, in sicer:
– dva predstavnika enot vrtca,
– dva predstavnika iz enote Laško,
– enega delavca administrativno‑tehničnih služb.«
6. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespreme‑
njene.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-28/2009
Laško, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

LJUBLJANA
4970.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urejanja MS
8/5 Zg. Kašelj

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
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122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljublja‑
na (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 14. 12.
2009 sprejel naslednjo

OBVEZNO RAZLAGO
I.
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj (Uradni list RS, št. 27/95) je 1. točko
drugega odstavka 25. člena, ki dopušča dopolnilno gradnjo
in prizidave za potrebe šolstva, razumeti tako, da se nanaša
na vse vrste objektov, ki spadajo v okvir šifre 12630 – Stavbe
za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo iz Priloge 1
Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS,
št. 33/03 in 78/05).
II.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3505-61/2009-5
Ljubljana, dne 14. decembra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

LJUBNO
4971.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ljubno

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99 in 70/00) in na podlagi 8. in 17. člena Statuta
Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet
Občine Ljubno na 23. redni seji občinskega sveta dne 3. 12.
2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Ljubno
1. člen
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske upra‑
ve ter o delavcih v občinski upravi Občine Ljubno (Uradni list
RS, št. 24/99) se dopolni s tem, da se za 6. členom odloka doda
6.a člen, ki se glasi:
»Občinska uprava v režijskem obratu, ki je notranja orga‑
nizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti nasle‑
dnjih gospodarskih javnih služb:
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje poko‑
pališč,
– urejanje javne razsvetljave v naseljih,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine,
– plakatiranje in obveščanje,
– okraševanje v naseljih,
– izobešanje zastav.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-8/2009
Ljubno, dne 3. decembra 2009
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

4972.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2010

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni gl. ZSO št. 9/00, 1/02) in 8. člena
Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski
svet Občine Ljubno na 23. redni seji dne 3. 12. 2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
žnosti za investicijo, za katero se načrtuje pridobivanje državnih
sredstev.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
Okvirno območje sprememb in dopolnitev obsega zemlji‑
šče s parc. št. 304/1 k.o. Moše, v velikosti približno 7.200 m2.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev se uporabijo do sedaj
izdelane strokovne podlage, po potrebi se izdelajo tudi druge
strokovne podlage za prostorsko ureditev.
4. člen
(roki)
Spremembe in dopolnitve se izvajajo skladno z dinamiko
sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo‑
ročnega in srednjeročnega plana Občine Medvode za območje
gospodarske cone Moše. Sprejem je predviden julija 2010.

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

5. člen
(nosilci urejanja prostora)
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (področje
celovite presoje vplivov na okolje),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, Urad
za okolje, Ljubljana,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za vode,
5. Agencija za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sek‑
tor za porečje reke Save, Oddelek območja zgornje Save,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za zavarovana območja in Sektor za politiko ohranjanja
narave,
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Ljubljana,
8. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo,
Ljubljana,
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševa‑
nje, Ljubljana,
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Ljubljana,
11. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območ‑
na pisarna Kranj,
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo,
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske
komunikacije,
15. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ljubljana,
16. Ministrstvo za zdravje, Ljubljana,
17. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
18. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
19. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob‑
močne enote Kranj,
20. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o. Ljubljana,
21. Elektro Gorenjska d.d., Kranj,
22. Geoplin plinovodi d.o.o.,
23. Telekom Slovenije d.d.,
24. Občina Medvode, Medvode,
25. JP Elektro Gorenjska d.d.,
26. JP Energetika Ljubljana d.o.o.,
27. JP Snaga Ljubljana d.o.o.

V Občini Medvode so v veljavi Prostorski ureditveni pogoji
za plansko celoto 13 Smlednik (Uradni list RS, št. 55/92, 88/98,
35/02, 56/06).
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev Prostorsko
ureditvenih pogojev je pravočasna zagotovitev prostorskih mo‑

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev v celoti nosi
investitor posega.

SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča na območju Občine Ljubno za leto 2010 znaša
0,001478 EUR.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2010
dalje.
Št. 422-4/2009
Ljubno, dne 3. decembra 2009
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

MEDVODE
4973.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
za plansko celoto 13 Smlednik

Na podlagi 46., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je župan Občine Medvode sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev za plansko
celoto 13 Smlednik
1. člen

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in se objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu.
Št. 003-2/09-7
Medvode, dne 14. decembra 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
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RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero ko‑
munalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave
št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 17. decem‑
bra 2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu«
1. člen
(predmet odloka)

NOVA GORICA
4974.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za posege v prostor
na mestnem območju Nove Gorice

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) in 66. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obči‑
ne Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02, in Uradni list RS,
št. 134/04) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji
dne 17. decembra 2009 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za posege v prostor na mestnem območju
Nove Gorice
1.
Sprejme se obvezna razlaga tretjega odstavka 34. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor
na mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/00,
10/02, 15/02, Uradni list RS, št. 121/04, 3/06, 57/06 – popravek,
39/06, 21/08 – odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije
številka U‑I‑94/07‑14, 113/08 in 77/09), ki se glasi:
»Določilo tretjega odstavka 34. člena odloka, ki govori o
najmanjši dopustni velikosti gradbenih parcel, je treba razumeti
tako, da merila veljajo za vzpostavljanje novih gradbenih parcel
z razrezom in delitvijo večjih, gradbene parcele, ki so ob spreje‑
mu odloka že bile vzpostavljene, pa so lahko tudi manjše.«
2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
3.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-00-15/97
Nova Gorica, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

4975.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje
v Solkanu«

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s 17. členom Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list

S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunal‑
nega prispevka, ki so: obračunsko območje komunalne opre‑
me, skupni in obračunski stroški zgrajene komunalne opreme,
preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša
merila za odmero komunalnega prispevka.
Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko nase‑
lje v Solkanu«, štev. 1‑XII/2009, katerega je v decembru 2009
izdelal Stojan Vičič s.p., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000
Nova Gorica in je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka je predvidena
komunalna oprema v sklopu izgradnje Stanovanjskega naselja
v Solkanu.
3. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje posamezne komunalne infrastruk‑
ture je območje investicije, na katerem se bo zagotovilo pri‑
ključevanje na komunalno infrastrukturo oziroma je to območje
njene uporabe. V primeru »Stanovanjskega naselja v Solkanu«
obravnavamo le eno obračunsko območju, t.j. območje gradbe‑
ne parcele stanovanjskega naselja.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov izgradnje
predvidene komunalne opreme:
– skupni stroški izgradnje predvidene komunalne opreme
znašajo 1.028.740,00 € brez DDV;
– obračunski stroški izgradnje predvidene komunalne
opreme znašajo 958.740,00 € brez DDV.
5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto tlorisne
površine objekta (Cti)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne
površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 1.
Naziv stroška
Prometno omrežje
Vodovodno omrežje
Meteorna kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Javna razsvetljava
Ekološki otok komunalnih odpadkov
Ureditev prometa v območju železniških
prehodov
Cpi / Cti

Cpi
(€/m2)
24,82
6,02
1,88
11,13
3,11
1,06

Cti
(€/m2)
27,17
6,58
2,05
12,17
3,41
1,16

31,51
79,53

34,48
87,02

Preglednica 1: Določitev Cpi in Cti za območje pozidave
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Pomen Cpi in Cti je naslednji:
Cpi stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto ko‑
munalne opreme;
Cti stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto komu‑
nalne opreme.
6. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno
površino objekta)
Razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlori‑
sne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dp = 0,4 ter Dt = 0,6.
7. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določe‑
no vrsto komunalne opreme na obračunskem območju (Cpi) in
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine
objekta z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem
območju (Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo
z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospo‑
darske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«, na naslednji način:
Cpi1 = Cpi · I
oziroma
Cti1 = Cti · I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve
programa opremljanja.
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 · Dt)
Komunalni prispevek za celotno komunalno opremo se
izračuna na naslednji način:
KP = Σ KPi
Oznake pomenijo:
KP
KPi
Aparcela
Atlorisna
Kdejavnost
Cpi1
Cti1

celotni komunalni prispevek
komunalni prispevek za posamezno komunalno
opremo;
površina parcele objekta;
površina neto tlorisne površine objekta;
faktor dejavnosti je enak 1,0;
indeksirani stroški opremljanja m2 parcele z določe‑
no vrsto komunalne opreme;
indeksirani stroški opremljanja m2 NTP z določeno
vrsto komunalne opreme.

9. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Obstoječa komunalna oprema se obračuna v skladu s
sprejetim programom opremljanja za Mestno občino Nova Go‑
rica, v višini 414.350,23 €.
Investitor izgradnje »Stanovanjskega naselja v Solkanu«
je na podlagi Odločbe o odmeri komunalnega prispevka štev.
479‑62/2008 z dne 17. 7. 2008 že poravnal komunalni prispe‑
vek za obstoječo komunalno opremo v višini 414.350,23 €.
10. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– po uradni dolžnosti.
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11. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka porav‑
nani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
katero določa predmetni program opremljanja, razen gradnje
tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-547/2008
Nova Gorica, dne 17. decembra 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

4976.

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Soške vile

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni
list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 17. decembra 2009 sprejel

SKLEP
o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Soške vile
(Uradni list RS, št. 101/08)
1. Ocena stanja in razlogi za razveljavitev sklepa
Lastnik obsežnega nepozidanega območja med žele‑
zniško progo in državno mejo na zahodnem robu Solkana
namerava na zemljišču, ki je v prostorskem planu Mestne
občine Nova Gorica namenjeno stanovanjski pozidavi, zgraditi
večje število stanovanj. Ker gre za kompleksen poseg, potreb‑
na pa je bila tudi vrsta uskladitvenih posegov s soseščino in
infrastrukturnimi navezavami, je nameraval poseg načrtovati
s postopkom priprave občinskega prostorskega izvedbenega
načrta. kakor ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju. Vse
potrebne uskladitve so bile opravljene in dosežene, javni inte‑
res pa je dosegel zadostno stopnjo zaščite z drugimi pravnimi
sredstvi, zato ključnih in tehtnih razlogov za izvedbo postopka
priprave prostorskega izvedbenega akta ni več. Sklep o začet‑
ku priprave načrta je zato smotrno preklicati.
2. Območje OPPN
Območje, za katero naj bi se izdelal OPPN, zajema ze‑
mljišča s parcelnimi številkami 1365/2, 1369/2, 1370/2, 1375/2,
in 2665, vse k.o. Solkan, v celoti nepozidano trapezno ravnico
med železniško progo in državno mejo, severno od poslovne
cone Solkan.
3. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN je zagotavljal investitor, podje‑
tje Gorica Invest d.o.o., Žnidarčičeva 15, Šempeter pri Gorici.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje
Ministrstvu Republike Slovenije za okolje in prostor.
Št. 3505-8/2008
Nova Gorica, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
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4977.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova
Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS,
št. 38/05, 24/06) in 23. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – upb, 93/05 in 126/07) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra
2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro parc.
št. 2949/10 cesta v izmeri 255 m², k.o. Bate.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti zna‑
čaj grajenega javnega dobra in postane lastnina Mestne občine
Nova Gorica.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-296/2008
Nova Gorica, dne 17. decembra 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.
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79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B; v nadaljevanju:
ZJF).
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene
porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porablje‑
nih v proračunu Občine Poljčane za leto 2009.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki Občine Poljčane povečajo za namenske prejemke in iz‑
datke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom
o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača‑
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o spre‑
membi odloka o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se
uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju začasne‑
ga financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine določene
s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja se v tem ob‑
dobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
(uveljavitev sklepa)

POLJČANE
4978.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Poljčane 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), 148. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06), Statuta Občine
Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) in Odloka o spremembi
Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 75/09 in 81/09) je župan Občine Poljčane dne 21. 12.
2009 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Poljčane
v obdobju januar–marec 2010
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Poljčane (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja‑
nuarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na Odloku o spremembi
Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2009, ki ga je
Občinski svet Občine Poljčane sprejel na 23. redni seji, dne
17. 9. 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod‑
kov in drugih izdatkov Občine Poljčane je določen v skladu z
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Poljčane, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

4979.

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu

Občinski svet Občine Poljčane je na 25. redni seji dne
22. 12. 2009 na predlog župana Občine Poljčane pod točko 8.
dnevnega reda razpravljal o Soglasju k ceni socialno varstve‑
ne storitve pomoč družini na domu, ter v zvezi s tem sprejel
naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Poljčane daje soglasje k ceni social‑
novarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal
izvajalec center za socialno delo Slovenska Bistrica, v višini
14,99 EUR/ura.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine
Poljčane znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve
pomoči na domu 4,00 EUR.
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III.
Občina Poljčane subvencionira ceno urne postavke v
višini 8,39 EUR.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 013-1/2009-301-T8
Poljčane, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stane Kovačič l.r.

4980.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča »Uprava
zgradb občega ljudskega premoženja K.L.O.
Poljčane«

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 ZLS‑UPB2, 76/08 in 79/09) ter 17. člena Sta‑
tuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet
Občine Poljčane na 25. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča
»Uprava zgradb občega ljudskega premoženja
K.L.O. Poljčane«
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Uprava zgradb
občega ljudskega premoženja K.L.O. Poljčane« na naslednjih
zemljiščih:
– parc. št. 738/2, travnik v izmeri 104 m2,
– parc. št. 1/3, pot v izmeri 86 m2,
– parc. št. 1/2, stanovanjska stavba v izmeri 360 m2 in
dvorišče v izmeri 1047 m2,
– parc. št. 5/4, dvorišče v izmeri 2431 m2,
– parc. št. 5/5, stanovanjska stavba v izmeri 1019 m2,
– parc. št. 5/7, gospodarsko poslopje v izmeri 39 m2,
– parc. št. 5/8, gospodarsko poslopje v izmeri 64 m2,
– parc. št. 5/10, gospodarsko poslopje v izmeri 11 m2, vse
vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 266, k.o. Pekel.
2. člen
Nepremičnine, iz 1. člena tega sklepa, prenehajo imeti
status »Uprava zgradb občega ljudskega premoženja K.L.O.
Poljčane« in postanejo last Občine Poljčane, Bistriška cesta
65, 2319 Poljčane, matična številka: 2242745000.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 013-0005/2009-5-402
Poljčane, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
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VLADA
4981.

Uredba o spremembah Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena in sed‑
mega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08) se v 20. členu v drugi alinei
letnica »2009« nadomesti z letnico »2011«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– 31. decembra 2011, če gre za letališče, ki ni večje
letališče ali helikoptersko vzletišče, in«.
V četrti alinei se letnica »2010« nadomesti z letnico
»2011«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-52/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2511-0142
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

4982.

Uredba o cestninskih cestah in cestnini

Na podlagi 11.a in 11.c člena Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 42/09) in tretjega od‑
stavka 3. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08),
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o cestninskih cestah in cestnini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa cestninske ceste v Republiki Slo‑
veniji, način določitve višine cestnine za uporabo cestninskih
cest in način njenega plačevanja ter nadzor nad izvajanjem te
uredbe in prekrške za njeno kršitev.
(2) Ta uredba določa tudi cestninske razrede za plačilo
cestnine za uporabo cestninskih cest za določen čas (z vinje‑
tami), obliko, vsebino, prodajno ceno in druge značilnosti vinjet,
namestitev vinjet, način njihove izdaje in uporabe, izdajo nove
vinjete ter ureja druga vprašanja, povezana s cestninjenjem z
vinjetami.
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(3) Ta uredba določa tudi način, postopek in višino stro‑
škov namestitve tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo
vožnjo vozila.
2. člen
(pojmi)
men:

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji po‑

1. »upravljavec« je pravna oseba, ki v skladu z Zakonom
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZJC-C) upra‑
vlja določene cestninske ceste;
2. »cestninska cesta« je vsaka cesta, za uporabo katere
je s to uredbo določeno plačilo cestnine;
3. »vinjeta« je nalepka, ki dokazuje, da je bila za vozilo
plačana cestnina za uporabo cestninskih cest za določen
čas;
4. »cestninski razred« je vrsta vozila ali skupine vozil, za
katero se določi višina cestnine;
5. »cestninska postaja« je mesto na cestninski cesti ali
na uvozu oziroma izvozu z nje, ki je opremljeno s potrebnimi
napravami za cestninjenje;
6. »prevozna razdalja« je s to uredbo določena dolžina
cestninske ceste ali njenega odseka, za katerega se plačuje
cestnina na izstopni cestninski postaji pri zaprtem cestnin‑
skem sistemu oziroma na vstopno-izstopni cestninski postaji
pri odprtem cestninskem sistemu.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak po‑
men, kakor ga imajo v zakonu, ki ureja javne ceste, in zakonu,
ki ureja varnost cestnega prometa.
3. člen
(cestninske ceste)
(1) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina po
prevoženi razdalji, so v Republiki Sloveniji avtoceste in hitre
ceste, določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, pri
čemer se za vsako cesto določijo tudi prevozne razdalje in
cestninske postaje, na katerih poteka cestninjenje.
(2) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina za
določen čas njihove uporabe (v nadaljnjem besedilu: cestni‑
na za določen čas), so v Republiki Sloveniji vse avtoceste in
hitre ceste, ki jih upravlja in vzdržuje upravljavec cestninskih
cest (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) ter so v ta namen
posebej označene z obvestilno tablo, določeno v prilogi 2, ki
je sestavni del te uredbe.
(3) Cestninske ceste vključujejo tudi vse cestne objekte
na njih razen tistih, za katere se določi posebna cestnina.
(4) Od plačane cestnine se obračuna davek na dodano
vrednost v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost.
4. člen
(oprostitve plačila cestnine)
(1) Cestnina se ne plača za:
– prevoze z vozili s prednostjo ter za vozila za sprem‑
stvo, vključno z vozili v spremstvu,
– prevoze z vojaškimi vozili Slovenske vojske,
– prevoze s tujimi vojaškimi vozili, ki se opravljajo za
potrebe izvajanja nalog obrambe države, mednarodnih mi‑
rovnih sil in drugih obrambnih in varnostnih nalog, če je tako
določeno z mednarodnimi pogodbami,
– prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja
nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi
naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov,
– prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe dejavno‑
sti vzdrževanja cestninskih cest in za opravljanje dejavnosti
pobiranja cestnine.
(2) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so tista
vozila, ki so opremljena s posebnimi lučmi po predpisih o
varnosti cestnega prometa ali ki v skladu s temi predpisi
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uporabljajo posebne svetlobne in zvočne signale pri izvajanju
nujnih nalog.
(3) Vojaška vozila so tista vozila, ki so označena s pred‑
pisanimi registrskimi tablicami za vozila Slovenske vojske.
(4) Prevozi s tujimi vojaškimi vozili, ki se opravljajo za
potrebe izvajanja nalog obrambe države, mednarodnih mirov‑
nih sil in drugih obrambnih in varnostnih nalog, so tisti prevozi,
ki so vnaprej napovedani s strani pristojnih organov, ter prevo‑
zi z vozili, označenimi z oznakami mednarodnih organizacij,
ki sodelujejo pri varovanju miru ali za katera te organizacije
izdajo ali potrdijo potni nalog.
(5) Prevozi z vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja
nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi
naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov, so pre‑
vozi na podlagi pravilno izpolnjenega potnega naloga in pri
mednarodnem prevozu blaga na podlagi carinske deklaracije.
Dokumenti morajo biti v izvirniku in se sklicevati na označbe
na registrski tablici vozila, za katero se oprostitev obveznosti
plačila cestnine uveljavlja.
(6) Prevozi z vozili za potrebe dejavnosti rednega vzdr‑
ževanja cestninskih cest in prevozi za opravljanje dejavnosti
pobiranja cestnine so prevozi izvajalcev teh dejavnosti.
II. CESTNINJENJE GLEDE NA PREVOŽENO
RAZDALJO
5. člen
(cestninski razredi)
Za vozila, za katera se ne plača cestnina za določen čas,
se plačuje cestnina glede na prevoženo razdaljo po cestninski
cesti. Z upoštevanjem vrste vozila in števila osi se ta vozila
razvrščajo v naslednje cestninske razrede:
– prvi cestninski razred: motorna vozila z dvema ali tremi
osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in
skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovo‑
ljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg;
– drugi cestninski razred: motorna vozila z več kakor
tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500
kg, in skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja
dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg.
6. člen
(višina cestnine)
Višino cestnine za posamezni odsek cestninske ceste in
posamezni cestninski razred določi upravljavec s cenikom, h
kateremu mora pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: vlada).
7. člen
(cenik cestnine)
(1) Cenik cestnine za posamezne odseke cestninskih
cest in za posamezni cestninski razred določi upravljavec
glede na višino cestnine za posamezni cestninski razred
in prevozne razdalje, določene v prilogi 1 te uredbe. Cenik
mora vsebovati tudi določbe o načinih plačevanja cestnine,
načinu cestninjenja, načinu evidentiranja plačil in nadzoru
nad vplačevanjem.
(2) Če je zaradi izvajanja rekonstrukcijskih ali obnovi‑
tvenih del cestninska cesta z odprtim cestninskim sistemom
delno (eno smerno vozišče) ali popolnoma (obe smerni vozi‑
šči) zaprta za promet, tako da je ta z enega ali obeh smernih
vozišč preusmerjen na vzporedne ceste, se cestnina med tra‑
janjem te omejitve lahko zniža sorazmerno z dolžino odseka
smernega vozišča, ki je zaprto za promet. Začasno znižanje
cestnine določi upravljavec s cenikom znižane cestnine, ki ga
objavi na cestninski postaji, na kateri se plačuje cestnina za
uporabo te ceste.
(3) Cenik cestnine, h kateremu je dala soglasje vlada, se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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8. člen

(način plačevanja cestnine)
(1) Cestnina glede na prevoženo razdaljo se plačuje v
gotovini in brezgotovinsko.
(2) Cestnina se gotovinsko plačuje pri zaprtem cestnin‑
skem sistemu na izstopni cestninski postaji na podlagi doku‑
menta, ki ga voznik prejme na vstopni cestninski postaji, in pri
odprtem cestninskem sistemu na vstopno-izstopni cestninski
postaji.
(3) Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem
cestninskem sistemu ne predloži vstopne kartice, prevzete
na vstopni cestninski postaji, plača cestnino za prevozno raz‑
daljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem
sistemu.
(4) Pri gotovinskem plačevanju cestnine mora upravljavec
nerezidentom Republike Slovenije zagotoviti plačevanje v tuji
valuti, kar se podrobneje uredi v ceniku cestnine.
(5) Upravljavec lahko plačilo cestnine zagotovi z nasle‑
dnjimi brezgotovinskimi načini:
– s plačilnimi karticami;
– z elektronskimi mediji upravljavca;
– z elektronskim cestninjenjem brez ustavljanja vozila.
(6) Mesta nakupa elektronskih medijev upravljavca in
naprav za elektronsko cestninjenje mora upravljavec določiti
v ceniku cestnine.
(7) Voznik mora na vstopni cestninski postaji v zaprtem
cestninskem sistemu z elektronskim medijem ali napravo za
elektronsko cestninjenje evidentirati vstop tako, kakor je dolo‑
čeno z načinom cestninjenja, evidentiranja in nadzora plače‑
vanja cestnine ter s splošnimi pogoji uporabe naprav za elek‑
tronsko cestninjenje. Voznik brez evidentiranega vstopa plača
na izstopni cestninski postaji cestnino za prevozno razdaljo od
najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
(8) Na posameznih manj pogosto uporabljanih cestnin‑
skih postajah lahko upravljavec vzpostavi samo takšne načine
plačevanja cestnine, ki ne zahtevajo navzočnosti osebja upra‑
vljavca (samodejne cestninske postaje). Takšne cestninske
postaje in možni načini plačevanja cestnine na njih se določijo
v prilogi 1 te uredbe, na priključkih nanje pa morajo biti tudi
jasno označene.
(9) Pri brezgotovinskih oblikah plačevanja cestnine lahko
upravljavec priznava popust, ki mora biti sorazmeren z zmanj‑
šanjem administrativnih stroškov pri določeni obliki brezgoto‑
vinskega plačevanja in ne sme presegati 13% višine cestnine
brez popusta.
(10) Upravljavec mora z začetkom veljavnosti cenika
cestnine dele cenika, ki se nanašajo na višino cestnine za
posamezne odseke cestninske ceste, za uporabo katerih se
cestnina plačuje na posamezni cestninski postaji, objaviti tudi
na vidnem mestu na tej postaji.
(11) Vozniki, ki izvajajo prevoze, za katere se ne plača
cestnina, ne smejo uporabljati prometnega pasu, ki je posebej
označen za elektronsko cestninjenje, razen če ni glede nad‑
zora nad plačevanjem cestnine v ceniku cestnine določeno
drugače.
(12) Cenik iz 7. člena te uredbe mora omogočati prora‑
čunskim uporabnikom plačevanje cestnine v rokih, ki jih dolo‑
čata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije.
III. CESTNINJENJE GLEDE NA DOLOČEN
ČAS UPORABE CESTNINSKE CESTE
9. člen
(cestninski razredi)
(1) Za uporabo cestninske ceste z motornim vozilom,
katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne
glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, se plača
cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Vozila iz prejšnjega odstavka se razvrščajo v dva
cestninska razreda:
– prvi cestninski razred: enosledna motorna vozila s pri‑
klopnim vozilom ali brez njega;
– drugi cestninski razred: dvosledna motorna vozila, kate‑
rih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim
vozilom ali brez njega.
10. člen
(prodajna cena vinjet)
(1) Prodajne cene vinjet, ki vključujejo davek na dodano
vrednost, znašajo:
– letna vinjeta za prvi cestninski razred 47,50 eura in za
drugi cestninski razred 95 eurov;
– polletna vinjeta za prvi cestninski razred 25 eurov;
– mesečna vinjeta za drugi cestninski razred 30 eurov;
– tedenska vinjeta za prvi cestninski razred 7,50 eura in
za drugi cestninski razred 15 eurov.
(2) Vinjete iz prejšnjega odstavka z oznako naslednjega
koledarskega leta se začnejo prodajati in uporabljati s 1. de‑
cembrom tekočega leta. Z istim dnem preneha prodaja vinjet z
oznako tekočega koledarskega leta.
(3) Proračunski uporabniki plačujejo vinjete v rokih, ki jih
določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvr‑
ševanje proračuna Republike Slovenije.
11. člen
(oblika vinjete)
(1) Vinjeta je pravokotne oblike dimenzij 77 mm x
85 mm in sestavljena iz zgornjega dela, ki se nalepi na
vozilo, in spodnjega dela, ki velja kot potrdilo o nakupu
vinjete – kupon. Cestninski zavezanec hrani kupon za čas
veljavnosti vinjete.
(2) Na prednji strani vinjete (ki je vidna, ko je vinjeta nale‑
pljena na vetrobransko steklo, in ki je za vsako koledarsko leto
drugačne barve) so naslednji podatki:
a) na zgornjem delu:
– oznaka koledarskega leta in obdobja veljavnosti (mese‑
cev, dni), pri čemer ima vinjeta, razen letne vinjete, za natančno
določitev roka njene veljavnosti 12 kvadratkov z rimsko oznako
za mesece koledarskega leta in dodaten kvadratek z oznako
XII/predhodnje koledarsko leto ter 31 kvadratkov za označeva‑
nje koledarskih dni,
– hologramski obroč s piktogramom, katerega obliko do‑
loči upravljavec,
– serijska številka vinjete,
– napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«;
b) na spodnjem delu – kuponu:
– napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«,
– navedba, za katere ceste je obvezna uporaba vinjete,
– veljavnost vinjete v slovenskem in angleškem jeziku,
– navodilo glede shranjevanja kupona v slovenskem in
angleškem jeziku,
– pomanjšan piktogram z zgornjega dela vinjete.
(3) Na hrbtni strani vinjete so naslednji podatki:
a) na zgornjem delu:
– telefonska številka cestninskega uporabniškega sre‑
dišča,
– navodilo za nameščanje vinjete na vozilo v slovenskem
in angleškem jeziku,
– skica z označenimi možnostmi nameščanja vinjete,
– opozorilo o neprenosljivosti vinjete v slovenskem in
angleškem jeziku;
b) na spodnjem delu – kuponu:
– črtna koda,
– pomanjšan piktogram avtomobila oziroma motornega
kolesa,
– firma in sedež upravljavca,
– ponovljena serijska številka vinjete.
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(4) Material za izdelavo vinjete in tisk na cestninski na‑
lepki morata biti takšna, da je ob normalnem ravnanju z njo
zagotovljena njena uporabnost za obdobje veljavnosti.
(5) Vinjeta mora imeti najmanj naslednje zaščitne ele‑
mente:
– obroč s hologramsko folijo z vgraviranim 3D-motivom
(hologram lahko izdela le tiskarna s certifikatom),
– serijsko številko na vinjeti in kuponu,
– varnostne zaseke, ki preprečujejo odstranitev vinjete
brez poškodb,
– najmanj dvakrat dvoslojni napis v barvi, ki povzroči, da
se pri odstranitvi pojavi napis »NEVELJAVNO«.
(6) Natančnejšo specifikacijo materiala, iz katerega je iz‑
delana vinjeta, njegove mehanične in kemične lastnosti, barvo
in natančnejšo razporeditev posameznih elementov na vinjeti
določi upravljavec.
(7) Rok veljavnosti vinjete, razen letne vinjete, se določi
tako, da se ob prodaji le-te z ustreznim luknjačem preluknja
oznaka dneva in meseca nakupa. Če na vinjeti ni ustrezno
označenega dneva nakupa, se šteje, da je neveljavna oziroma
da cestninski zavezanec ni plačal cestnine.
(8) Prodajalci na prodajnih mestih morajo za označitev
roka veljavnosti vinjete uporabljati opremo po specifikaciji pro‑
izvajalca nalepke. Opremo zagotovi upravljavec.
12. člen
(namestitev vinjete)
(1) Cestninski zavezanec mora pred vstopom na cestnin‑
sko cesto poskrbeti za predpisano namestitev veljavne vinjete
za cestninski razred, v katerega sodi njegovo vozilo.
(2) Po odstranitvi zaščitne folije je treba vinjeto nepoško‑
dovano in z originalnim lepilom na njej namestiti na notranjem
robu vetrobranskega stekla, tako da je jasno vidna od zunaj (ne
sme se npr. namestiti na mesto, kjer je to steklo zatemnjeno).
Pri nameščanju se upoštevajo tudi priporočila na hrbtni strani
vinjete.
(3) Vinjete ni dovoljeno nameščati na stranska stekla
vozila.
(4) Če vinjeta ni nalepljena na vozilu na predpisani način,
se šteje, da je neveljavna oziroma da cestninski zavezanec ni
plačal cestnine.
(5) Zaradi varnosti v prometu ter zagotavljanja učinkovite
in uporabniku prijazne kontrole plačevanja cestnin se morajo
pred namestitvijo nove veljavne vinjete z vetrobranskega stekla
odstraniti prej nameščene oziroma neveljavne vinjete.
(6) Na motornih kolesih se vinjete namestijo na vidni del
motornega kolesa, ki ga ni mogoče odstraniti ali pa je to mogo‑
če le z večjim naporom (npr. na vetrobranski ščitnik, rezervoar
za gorivo, zunanjo stran vilic prednjega kolesa ipd.).
13. člen
(odstranjevanje in ponovno nameščanje vinjete)
Prepovedani sta odstranitev in ponovna namestitev sicer
veljavne vinjete ali uporaba kemičnih sredstev na vinjeti oziro‑
ma drugi posegi na njenem originalnem lepilu, katerih namen
je preprečiti samouničenje vinjete ob odstranitvi. V teh primerih
vinjeta ne velja kot dokaz o plačilu cestnine oziroma se šteje,
da cestninski zavezanec ni plačal cestnine.
14. člen
(uporaba vinjete na vozilih, na katera
se ne da namestiti, in vozilih s kovinskimi preizkusnimi
registrskimi tablicami)
(1) Cestninski zavezanci, ki uporabljajo vozila brez vetro‑
branskega stekla, lahko uporabljajo vinjeto, ne da bi jo name‑
stili na vozilo. Enako velja za vozila, za katera je proizvajalec
izdal tehnično potrdilo, da se na njihovo vetrobransko steklo
vinjeta ne sme nalepiti.
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(2) Cestninski zavezanec mora imeti v primerih iz prej‑
šnjega odstavka poleg vinjete v vozilu tudi izvirnik potrdila o
nakupu vinjete, ki ga je izdal upravljavec. Na potrdilu mora
biti vpisana registrska številka vozila, za katero je bila vinjeta
kupljena.
(3) Proizvajalci vozil in znanstvene institucije, ki opravljajo
testiranje vozil in imajo dovoljenje upravne enote za uporabo
kovinskih preizkusnih tablic, lahko uporabljajo vinjeto, ne da bi
jo namestili na vozilo.
(4) Cestninski zavezanec mora imeti v primeru iz prej‑
šnjega odstavka poleg vinjete v vozilu tudi izvirnik potrdila, ki
ga je izdal upravljavec. Na potrdilu mora biti vpisana registrska
številka vozila in serijska številka vinjete.
15. člen
(izdaja nadomestne vinjete)
(1) Cestninski zavezanec lahko v naslednjih primerih zah‑
teva od upravljavca, da mu izda novo (nadomestno) vinjeto
za isto obdobje, za katero je veljala izdana in prej nameščena
vinjeta:
– če je vetrobransko steklo, na katero je bila nameščena
vinjeta, uničeno ali zamenjano,
– če je del enoslednega vozila, na katerem je bila name‑
ščena vinjeta, uničen ali zamenjan,
– če je bilo vozilo odjavljeno in izbrisano iz evidence
registriranih vozil,
– če je bilo vozilo, vetrobransko steklo ali del enoslednega
vozila zamenjan v garancijskem roku.
(2) Cestninski zavezanec mora vlogi za izdajo nove (na‑
domestne) vinjete priložiti naslednja dokazila:
– kopijo računa za zamenjavo vetrobranskega stekla,
ki ga je izdala delavnica, v kateri je bilo popravilo opravljeno,
in odstranjeno vinjeto, v primeru iz prve alinee prejšnjega
odstavka,
– kopijo računa za zamenjavo dela enoslednega vozila,
ki ga je izdala delavnica, v kateri je bilo popravilo opravljeno,
in odstranjeno vinjeto, v primeru iz druge alinee prejšnjega
odstavka,
– odstranjeno vinjeto, v primeru iz tretje alinee prejšnjega
odstavka. Podatek o odjavi in izbrisu vozila iz evidence regi‑
striranih vozil pridobi upravljavec cestninskih cest po uradni
dolžnosti,
– kopijo dokumenta prodajalca ali delavnice, ki je opravila
zamenjavo vozila, vetrobranskega stekla ali dela enoslednega
vozila v garancijskem roku, in odstranjeno vinjeto, v primeru iz
četrte alinee prejšnjega odstavka.
(3) Pri odstranjeni vinjeti, razen letni vinjeti, mora biti po‑
leg obdobja razviden tudi rok njene veljavnosti, v nasprotnem
primeru je treba priložiti račun o njenem nakupu.
(4) V primerih iz prvega odstavka tega člena lahko ce‑
stninski zavezanec tudi sam kupi novo (nadomestno) letno
vinjeto ali polletno vinjeto za enosledno vozilo. Cestninski zave‑
zanec z vlogo in dokazili iz drugega odstavka tega člena, ki jim
mora priložiti še kupon in račun o nakupu nove (nadomestne)
letne ali polletne vinjete, zahteva od upravljavca povračilo vre‑
dnosti nakupa nadomestne vinjete. Do vračila vrednosti letne
vinjete je upravičen samo v primeru, da njej nadomestno vinjeto
kupi pred začetkom veljavnosti letne vinjete za naslednje ko‑
ledarsko leto. Za polletno vinjeto, za katero je ob njenem na‑
kupu cestninski zavezanec določil novo obdobje veljavnosti, je
upravičen do sorazmernega vračila vrednosti za čas do izteka
veljavnosti nadomeščene oziroma uničene vinjete.
(5) Vlogo za izdajo nadomestne vinjete ali za povračilo
vrednosti nakupa nadomestne letne oziroma polletne vinjete
mora cestninski zavezanec vložiti najkasneje v 15 dneh od iz‑
polnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj po tem členu ured‑
be in ob pogoju, da je cestninski zavezanec kupil nadomestno
vinjeto za tekoče koledarsko leto pred začetkom veljavnosti
letne vinjete za naslednje koledarsko leto.
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16. člen

(postopek in način namestitve tehnične
naprave na vozilo)
(1) Namestitev in odstranitev tehnične naprave, ki pre‑
prečuje nadaljnjo vožnjo (v nadaljnjem besedilu: lisice), izvaja
cestninski nadzornik.
(2) Lisice se lahko namestijo le na vozilo, ki je ustavljeno
tako, da ne ovira ali ogroža drugih udeležencev v cestnem
prometu, ter, če je le mogoče, na sprednje levo kolo vozila in v
skladu z navodili proizvajalca lisic.
(3) Ob odsotnosti cestninskega zavezanca mora cestnin‑
ski nadzornik na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobran‑
sko steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in
dobro vidno mesto na vozilu prilepiti pisno opozorilo za tega
zavezanca, da so na vozilu nameščene lisice. S tem opozori‑
lom je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu
stroškov njihove namestitve in odstranitve.
(4) Vozila, na katero so nameščene lisice, cestninski
zavezanec ne sme odpeljati ali premikati, dokler niso odstra‑
njene.
(5) Cestninski nadzornik mora vsako vozilo, na katero
se namestijo lisice, fotografirati in napisati zapisnik o stanju
vozila.
(6) Če je zaradi namestitve ali odstranitve lisic vozilo
poškodovano, mora upravljavec poravnati nastalo škodo nje‑
govemu lastniku.
(7) Stroški namestitve in odstranitve lisic se plačajo upra‑
vljavcu cestninskih cest.
(8) Cestninski nadzornik mora z vozila odstraniti lisice
takoj ali najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o plačilu
stroškov namestitve in odstranitve lisic ter dokazila o nakupu
vinjete.
(9) Za odstranitev lisic, ki jo opravi nepooblaščena oseba,
in za njihovo namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev
se zaračuna odškodnina v višini njihove dvakratne nabavne
vrednosti, ki jo upravljavec objavi v ceniku cestnine. Odško‑
dnino mora plačati lastnik ali najemnik vozila, na katero so bile
nameščene lisice.
(10) Višina stroškov namestitve in odstranitve lisic znaša
50 eurov.
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(2) Nadzor nad določanjem cenika cestnine in zaračuna‑
vanjem cestnine opravljajo inšpektorji Prometnega inšpektorata
Republike Slovenije in inšpektorji Tržnega inšpektorata Repu‑
blike Slovenije.
19. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 do 20.000 eurov se kaznuje upra‑
vljavec, če:
– zaračunava cestnino v nasprotju z veljavnim cenikom
cestnine ali ne pridobi soglasja vlade k ceniku cestnine pred
objavo le-tega (6. člen);
– ne objavi cenika cestnine (tretji odstavek 7. člena in
deseti odstavek 8. člena).
(2) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje tudi od‑
govorna oseba upravljavca, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 4.000 do 30.000 eurov se kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki pobira cestnino
na javni cesti, ki ni določena s predpisom vlade kot cestninska
cesta.
(4) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posamezni‑
ka, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(5) Z globo od 300 do 800 eurov se za prekršek kaznuje
voznik, če:
– na izstopni cestninski postaji ne izkaže evidentirane
vstopne cestninske postaje in zavrne plačilo cestnine za pre‑
vozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje
(tretji in sedmi odstavek 8. člena);
– prevozi cestninsko postajo v nasprotju z enajstim od‑
stavkom 8. člena te uredbe;
– v vozilu iz 14. člena te uredbe nima vinjete in pisnega
potrdila o nakupu vinjete, ki ga je izdal upravljavec (drugi od‑
stavek 14. člena);
– v vozilu nima vinjete in pisnega potrdila upravljavca z
vpisano registrsko številko vozila in serijsko številko vinjete
(četrti odstavek 14. člena).
V. KONČNI DOLOČBI

17. člen

20. člen

(preusmeritev prometa na cestninsko cesto)
(1) Če je zaradi izvajanja rekonstrukcijskih ali obnovi‑
tvenih del ali drugih razlogov (npr. javna prireditev) delno ali
popolnoma zaprta vzporedna cesta in je promet preusmerjen
na cestninsko cesto, ni potrebno uporabljati vinjete na odseku,
ki velja kot obvoz.
(2) Vozila, ki uporabljajo cestninske ceste zaradi obvo‑
za in nimajo vinjet, morajo le-te zapustiti na prvem odprtem
izvozu.
IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(nadzor)

(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 62/08, 64/08,
70/08, 78/08, 103/08 in 46/09).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00721-26/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2411-0064
Vlada Republike Slovenije

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo cestnin‑
ski nadzorniki, inšpektorji Prometnega inšpektorata Republike
Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije. Nadzor nad
uporabo vinjet opravlja tudi policija.

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA 1
Cestninske ceste in njihovi odseki, cestninske postaje in prevozne razdalje
Cestninska cesta
AC Ljubljana–Srmin

AC Ljubljana–Fernetiči
AC Srmin–Fernetiči

HC Podnanos–Vrtojba
HC Ajdovščina–Vrtojba
AC Šentilj–Maribor
AC Maribor (Ptujska)–
Arja vas
AC Šentilj–Maribor
AC Maribor–Arja vas

AC Arja vas–Trojane
AC Trojane–Ljubljana

AC Podtabor–Ljubljana
(Koseze)
AC Ljubljana–Pluska
AC Novo mesto V
(Lešnica)–Obrežje
AC Novo mesto V
(Lešnica)–Obrežje
AC
Maribor–Murska
Sobota–Lendava (Pince)
AC Maribor–Slivnica–
Ptuj (Draženci)

Odsek ceste

Prevozna
razdalja
v km
18, 7
27,0
37,4
48,8
59,9
60,4
79,2
65,4
72,7
79,8
98,7
82,0
41,2
22,3
15,1
32,6
22,9
15,4

Cestninska
postaja

Cestninski
sistem

Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž
Dane
Dane
Dane
Dane
Bazara
Bazara
Pesnica

Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Zaprt
Odprt
Odprt
Odprt

MB (Ptujska)–Arja vas

54,2

Tepanje

Odprt

Šentilj–Maribor
Maribor–Arja vas
MB
(Ptujska)–Slovenske
Konjice

17,0
58,4

Odprt
Odprt

Slovenske Konjice–Arja vas

27,1

Arja vas –Trojane
Trojane–Ljubljana
Blagovica–Trojane
Lukovica–Ljubljana
Krtina–Ljubljana
Podtabor–Ljubljana
(Koseze)
Ljubljana–Pluska
AC Novo mesto V (Lešnica)
–Obrežje
AC
Novo
mesto
V
(Lešnica)–SCP Krško
SCP Krško–Obrežje
AC Maribor (Dragučova)–
Lenart–Sv. Jurij ob Ščavnici
–Vučja
vas–Murska
Sobota–Lendava (Pince)
Maribor–Slivnica–Ptuj
(Draženci)

27,5
36,0
8,7
18,5
14,9

Pesnica
Tepanje
Slovenske
Konjice
Slovenske
Konjice
Vransko
Kompolje
Blagovica
Lukovica
Krtina

Odprt
Odprt
Odprt
Odprt
Odprt

39,8

Torovo

Odprt

41,2

Dob

Odprt

46,3

Drnovo

Odprt

24,2

Krško

Odprt

19,6

Krško

Odprt

79,6

Dragotinci

Odprt

31,4

Prepolje

Odprt

Ljubljana–Vrhnika
Ljubljana–Logatec
Ljubljana–Unec
Ljubljana–Postojna
Ljubljana–Razdrto
Ljubljana–Nanos
Ljubljana–Ajdovščina
Ljubljana–Senožeče
Ljubljana–Divača
Ljubljana–Kozina
Ljubljana–Srmin
Ljubljana–Gabrk–Fernetiči
Srmin–Gabrk–Fernetiči
Kozina–Fernetiči
Divača–Fernetiči
Podnanos–Vrtojba
Ajdovščina–Vrtojba
Šentilj–Maribor

27,1

Odprt
Odprt
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Samodejne cestninske postaje
Cestninska postaja Razdrto:
Na tej cestninski postaji se lahko z avtoceste izstopa le z vozili, katerih največja
dovoljena masa ne presega 3.500 kg. Na avtocesto se preko te cestninske postaje
lahko vključujejo vsa vozila. Vozila, katerih največja dovoljena masa presega
3.500 kg, morajo vstop evidentirati s prevzemom cestninskega listka na zgornjem
nivoju avtomatskega podajalca cestninskih listkov, ostalim vozilom pa se vstop
omogoči s pritiskom na tipko za dvig zapornice na spodnjem nivoju avtomatskega
podajalca.
Cestninski postaji Blagovica in Lukovica:
Na obeh cestninskih postajah se cestnina za vsa vozila, katerih največja dovoljena
masa presega 3.500 kg, lahko plačuje z vsemi brezgotovinskimi plačilnimi instrumenti
za plačevanje cestnine (DARS kartice in plačilne kartice) in gotovinsko z euri, ne pa
tudi s tujimi valutami. Vozilom z vinjeto je z avtomatskim dvigom zapornice
omogočen prost prehod skozi cestninsko postajo.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4983.

Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS,
št. 69/08), 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Repu‑
bliki Sloveniji, d.d., 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avto‑
ceste v Republiki Sloveniji, d.d., in v zvezi z drugim odstavkom 4.
člena Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavan‑
ke (Uradni list RS, št. 132/06), je uprava Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., dne 17. novembra 2009 sprejela

CENIK
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
Cenik cestnine določa cestnino za vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg.
Cestnina je določena za posamezne odseke cestninskih
cest ter za posamezen cestninski razred. Višina cestnine se
razlikuje glede na obdobje dneva, v času katerega je prevoz
opravljen, ali glede na emisijski razred EURO, v katerega je
razvrščeno vozilo, kot je to določeno z Uredbo o določitvi fak‑
torjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 102/09).
V ceniku cestnine je prvi cestninski razred skrajšano
označen z R3 in drugi cestninski razred z R4. Vozila, ki so raz‑
vrščena v emisijski razred EURO III, so označena z E3, vozila,
ki so razvrščena v emisijski razred EURO IV ali višji, pa z E4.
Cestnina vključuje 20-odstotni davek na dodano vre‑
dnost.
II.
Višina cestnine znaša za posamezen odsek cestninske
ceste in za posamezen cestninski razred:

Cestninski razred*
R3
Cestninska cesta
A1 Šentilj–Maribor
A1 Ptujska cesta (Maribor vzhod)–Arja
vas
A1 Arja vas–Trojane
A1 Trojane–Ljubljana

A1 Ljubljana–Srmin

Vstopno-izstopna
cestninska postaja

Pesnica
Tepanje
Slovenske Konjice
Vransko
Kompolje
Lukovica
Krtina
Blagovica
Vstopna cestninska postaja:
Log
Izstopna cestninska postaja:
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž
Vstopno-izstopna cestninska postaja:
Kozina

R4
Cestnina v eurih
3,40
11,60
5,40
5,40
7,10
3,70
3,00
1,70

4,90
16,80
7,80
7,90
10,30
5,30
4,30
2,50

3,70
5,30
7,40
9,70
/
15,70
13,00
14,40
15,80
19,60

5,40
7,80
10,70
14,00
/
22,70
18,80
20,90
22,90
28,30

3,70

5,40
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Cestninski razred*
R3
Cestninska cesta

Vstopno-izstopna
cestninska postaja
Vstopna cestninska postaja:

A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

R4
Cestnina v eurih

Log

Izstopna cestninska postaja:
Dane

16,20

23,60

Izstopna cestninska postaja:
Dane

8,20

11,80

H4 Ajdovščina–Vrtojba

Bazara

4,50

6,60

A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze)

Torovo

7,90

11,40

Dob

8,20

11,80

Drnovo

9,20

13,30

Krško
Krško

4,80
3,90

7,00
5,60

Dragotinci

15,80

22,90

Prepolje

6,20

9,00

Vstopna cestninska postaja:
Videž

A1/A3 Srmin–Fernetiči

A2 Ljubljana–Pluska
A2 Novo mesto V (Lešnica)–Obrežje
Novo mesto V (Lešnica)–Krško
Odsek Krško–Obrežje
A5 Maribor (Dragučova)–Lenart–Sv. Jurij
ob Ščavnici–Vučja vas–Murska
Sobota–Lendava (Pince)
A4 Maribor–Slivnica–Ptuj (Draženci)

*Posamezen cestninski razred vključuje naslednja vozila:
– prvi cestninski razred (R3): motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in
skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg;
– drugi cestninski razred (R4): motorna vozila z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in
skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg.
III.
Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestnin‑
ske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin, ki vključuje davek na
dodano vrednost, znaša za posamezen odsek te ceste ter za
posamezen cestninski razred:

Log

R3

Izstopna cestninska postaja

Vstopna cestninska postaja 2

Cestninski razred

Vstopna cestninska postaja 1

Vrhnika

R4

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Cestninski razred
R4

Cestnina v eurih

Vrhnika

3,70

5,40

Log

3,70

5,40

Logatec

5,30

7,80

Logatec

1,60

2,40

Unec

7,40

10,70

Unec

3,70

5,40

Postojna

9,70

14,00

Postojna

6,00

8,60

Razdrto

/

/

Razdrto

/

/

Nanos

15,70

22,70

Nanos

12,00

17,40

Senožeče

13,00

18,80

Senožeče

9,30

13,40

Dane

16,20

23,60

Dane

12,50

18,20

Divača

14,40

20,90

Divača

10,70

15,50

Kozina

15,80

22,90

Kozina

12,10

17,50

Videž

19,60

28,30

Videž

15,80

23,00
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Logatec

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja
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R4

Vstopna cestninska postaja 6
Razdrto

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Cestninski razred
R4

Cestnina v eurih

Log

5,30

7,80

Log

11,90

17,20

Vrhnika

1,60

2,40

Vrhnika

8,20

11,80

Unec

2,10

3,00

Logatec

6,50

9,40

Postojna

4,30

6,30

Unec

4,50

6,50

Razdrto

/

/

Postojna

2,20

3,20

Nanos

10,30

15,00

Nanos

3,80

5,50

Senožeče

7,60

11,00

Senožeče

1,10

1,60

Dane

10,90

15,80

Dane

4,40

6,30

Divača

9,10

13,10

Divača

2,50

3,70

Kozina

10,50

15,20

Kozina

3,90

5,70

Videž

14,20

20,60

Videž

7,70

11,10

Vstopna cestninska postaja 4
Unec

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

R4

Vstopna cestninska postaja 7
Nanos

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Cestninski razred
R4

Cestnina v eurih

Log

7,40

10,70

Log

15,70

22,70

Vrhnika

3,70

5,40

Vrhnika

12,00

17,40

Logatec

2,10

3,00

Logatec

10,30

15,00

Postojna

2,30

3,30

Unec

8,30

12,00

Razdrto

/

/

Postojna

6,00

8,70

Nanos

8,30

12,00

Razdrto

/

/

Senožeče

5,50

8,00

Senožeče

4,80

7,00

Dane

8,80

12,80

Dane

8,10

11,70

Divača

7,00

10,10

Divača

6,30

9,10

Kozina

8,40

12,20

Kozina

7,70

11,10

Videž

12,10

17,60

Videž

11,40

16,50

Vstopna cestninska postaja 5
Postojna

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

R4

Vstopna cestninska postaja 8
Senožeče

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Cestninski razred
R4

Cestnina v eurih

Log

9,70

14,00

Log

13,00

18,80

Vrhnika

6,00

8,60

Vrhnika

9,30

13,40

Logatec

4,30

6,30

Logatec

7,60

11,00

Unec

2,30

3,30

Unec

5,50

8,00

/

/

Postojna

3,30

4,80

Nanos

6,00

8,70

Razdrto

/

/

Senožeče

3,30

4,80

Nanos

4,80

7,00

Dane

6,60

9,50

Dane

3,30

4,80

Divača

4,70

6,90

Divača

1,40

2,10

Kozina

6,10

8,90

Kozina

2,90

4,10

Videž

9,90

14,30

Videž

6,60

9,60

Razdrto

Uradni list Republike Slovenije
Vstopna cestninska postaja 9
Dane

Št.

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

R4

Cestnina v eurih
23,60

Vrhnika

12,50

18,20

Logatec

10,90

15,80

Unec

8,80

12,80

Postojna

6,60

9,50

Razdrto

/

/

Nanos

8,10

11,70

Senožeče

3,30

4,80

Divača

3,00

4,30

Kozina

4,40

6,40

Videž

8,20

11,80

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

R4

14,40

20,90

Vrhnika

10,70

15,50

Logatec

9,10

13,10

Unec

7,00

10,10

Postojna

4,70

6,90

Razdrto

/

/

Nanos

6,30

9,10

Senožeče

1,40

2,10

Dane

3,00

4,30

Kozina

1,40

Videž

5,10

R4

Cestnina v eurih
15,80

22,90

Vrhnika

12,10

17,50

Logatec

10,50

15,20

Unec

8,40

12,20

Postojna

6,10

8,90

Razdrto

/

/

Nanos

7,70

11,10

Senožeče

2,90

4,10

Dane

4,40

6,40

Divača

1,40

2,00

Vstopna cestninska postaja 12

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

Log

14933

Log

Videž

Cestnina v eurih

Stran

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

16,20

Divača

Vstopna cestninska postaja 11
Kozina

Log

Vstopna cestninska postaja 10
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R4

Cestnina v eurih

Log

19,60

28,30

Vrhnika

15,80

23,00

Logatec

14,20

20,60

Unec

12,10

17,60

Postojna

9,90

14,30

Razdrto

/

/

Nanos

11,40

16,50

Senožeče

6,60

9,60

2,00

Dane

8,20

11,80

7,50

Divača

5,10

7,50

Stran
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IV.
Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika cestnine
znaša cestnina v nočnem času*, ki se v obdobju dneva šteje
kot čas od 0.00 ure do 6.00 ure zjutraj in od 22.00 do 0.00 ure
zvečer, za posamezen odsek cestninske ceste in za posame‑
zen cestninski razred:

Cestninski razred
R3
Cestninska cesta

Vstopno-izstopna
cestninska postaja

R4
Cestnina v eurih

A1 Šentilj–Maribor

Pesnica

3,00

4,40

A1 Ptujska cesta (Maribor vzhod)–Arja
vas

Tepanje

10,40

15,10

Slovenske Konjice

4,80

7,00

Vransko

4,90

7,10

Kompolje

6,40

9,30

Lukovica

3,30

4,80

Krtina

2,70

3,90

Blagovica

1,60

2,20

3,30

4,80

A1 Arja vas–Trojane

A1 Trojane–Ljubljana

Vstopna cestninska postaja:

Log

Izstopna cestninska postaja:
Vrhnika

A1 Ljubljana–Srmin

Logatec

4,80

7,00

Unec

6,70

9,70

Postojna

8,70

12,60

Razdrto

/

/

Nanos

14,10

20,50

Senožeče

11,70

16,90

Divača

13,00

18,80

Kozina

14,20

20,60

Videž

17,60

25,50

Vstopno-izstopna cestninska postaja:
Kozina

3,40

4,90

14,60

21,20

Dane

7,30

10,60

H4 Ajdovščina–Vrtojba

Bazara

4,10

5,90

A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze)

Torovo

7,10

10,30

Dob

7,30

10,60

A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

Vstopna cestninska postaja:
Log
Izstopna cestninska postaja:
Dane

A1/A3 Srmin –Fernetiči

A2 Ljubljana–Pluska
A2 Novo mesto V (Lešnica)–Obrežje

Vstopna cestninska postaja:
Videž
Izstopna cestninska postaja:

Drnovo

8,30

12,00

Novo mesto V (Lešnica)–Krško

Krško

4,30

6,30

Odsek Krško–Obrežje

Krško

3,50

5,10

Dragotinci

14,20

20,60

Prepolje

5,60

8,10

A5 Maribor (Dragučova)–Lenart–Sv.
Jurij ob Ščavnici–Vučja vas–Murska
Sobota–Lendava (Pince)
A4 Maribor–Slivnica–Ptuj (Draženci)

*V zaprtem cestninskem sistemu je nočni čas določen na podlagi časa prehoda izstopne cestninske postaje.
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V.
Višina cestnine v nočnem času, kakor je določen v prej‑
šnji točki tega cenika, znaša za posamezen odsek v zaprtem
cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–
Srmin in za posamezen cestninski razred:
Vstopna cestninska postaja 1
Log

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

Vstopna cestninska postaja 4
Unec

R4

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Cestninski razred
R3

R4

Cestnina v eurih

Vrhnika

3,30

4,80

Log

6,70

9,70

Logatec

4,80

7,00

Vrhnika

3,30

4,80

Unec

6,70

9,70

Logatec

1,90

2,70

2,00

2,90

Postojna

8,70

12,60

Postojna

Razdrto

/

/

Razdrto

/

/

7,50

10,80

Nanos

14,10

20,50

Nanos

Senožeče

11,70

16,90

Senožeče

5,00

7,20

Dane

8,00

11,50

Dane

14,60

21,20

Divača

13,00

18,80

Divača

6,30

9,10

7,60

11,00

10,90

15,80

Kozina

14,20

20,60

Kozina

Videž

17,60

25,50

Videž

Vstopna cestninska postaja 2
Vrhnika

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

Vstopna cestninska postaja 5
Postojna

R4

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Cestninski razred
R4

Cestnina v eurih

Log

3,30

4,80

Log

8,70

12,60

Logatec

1,50

2,10

Vrhnika

5,40

7,80

Unec

3,30

4,80

Logatec

3,90

5,60

Postojna

5,40

7,80

Unec

2,00

2,90

/

/

Razdrto

Razdrto

/

/

Nanos

10,80

15,60

Nanos

5,40

7,90

Senožeče

8,30

12,10

Senožeče

3,00

4,30

Dane

11,30

16,40

Dane

5,90

8,60

Divača

9,60

14,00

Divača

4,30

6,20

Kozina

10,90

15,80

Kozina

5,50

8,00

Videž

14,30

20,70

Videž

8,90

12,90

Vstopna cestninska postaja 3
Logatec

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

Vstopna cestninska postaja 6
Razdrto

R4

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Cestninski razred
R4

Cestnina v eurih

Log

4,80

7,00

Log

10,70

15,50

Vrhnika

1,50

2,10

Vrhnika

7,30

10,60

Unec

1,90

2,70

Logatec

5,90

8,50

Unec

4,00

5,80

Postojna

2,00

2,90

Postojna

3,90

5,60

Razdrto

/

/

Nanos

9,30

13,50

Nanos

3,40

5,00

Senožeče

6,80

9,90

Senožeče

1,00

1,40

Dane

9,80

14,20

Dane

3,90

5,70

Divača

8,10

11,80

Divača

2,30

3,30

Kozina

9,40

13,60

Kozina

3,50

5,10

Videž

12,80

18,50

Videž

6,90

10,00
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Nanos

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja
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R4

Vstopna cestninska postaja 10
Divača

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Cestninski razred
R4

Cestnina v eurih

Log

14,10

20,50

Log

13,00

18,80

Vrhnika

10,80

15,60

Vrhnika

9,60

14,00

Logatec

9,30

13,50

Logatec

8,10

11,80

Unec

7,50

10,80

Unec

6,30

9,10

Postojna

5,40

7,90

Postojna

4,30

6,20

Razdrto

/

/

Razdrto

/

/

Senožeče

4,30

6,30

Nanos

5,60

8,20

Dane

7,30

10,60

Senožeče

1,30

1,90

Divača

5,60

8,20

Dane

2,70

3,90

Kozina

6,90

10,00

Kozina

1,30

1,80

Videž

10,30

14,90

Videž

4,60

6,70

Vstopna cestninska postaja 8
Senožeče

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

R4

Kozina

Cestnina v eurih
11,70

16,90

Vrhnika

8,30

12,10

Logatec

6,80

9,90

Unec

5,00

7,20

Postojna

3,00

4,30

Razdrto

/

/

Nanos

4,30

6,30

Dane

3,00

4,30

Divača

1,30

Kozina
Videž

Izstopna cestninska postaja

Cestninski razred
R3

Izstopna cestninska postaja

Log

Vstopna cestninska postaja 9
Dane

Vstopna cestninska postaja 11

R4

Cestnina v eurih

Log

14,20

20,60

Vrhnika

10,90

15,80

Logatec

9,40

13,60

Unec

7,60

11,00

Postojna

5,50

8,00

Razdrto

/

/

Nanos

6,90

10,00

1,90

Senožeče

2,60

3,70

2,60

3,70

Dane

4,00

5,80

5,90

8,60

Divača

1,30

1,80

Cestninski razred
R3

R4

Vstopna cestninska postaja 12
Videž

Cestnina v eurih

R3

Izstopna cestninska postaja

Log

14,60

21,20

Vrhnika

11,30

16,40

Logatec

9,80

14,20

Unec

8,00

11,50

Postojna

5,90

8,60

Razdrto

/

/

Nanos

7,30

10,60

Senožeče

3,00

4,30

Divača

2,70

Kozina
Videž

Cestninski razred
R4

Cestnina v eurih

Log

17,60

25,50

Vrhnika

14,30

20,70

Logatec

12,80

18,50

Unec

10,90

15,80

Postojna

8,90

12,90

Razdrto

/

/

Nanos

10,30

14,90

3,90

Senožeče

5,90

8,60

4,00

5,80

Dane

7,30

10,60

7,30

10,60

Divača

4,60

6,70
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VI.
Ne glede na določbe II., III., IV. in V. točke tega cenika se
za vozilo, za katero uporabnik cestninske ceste (v nadaljnjem
besedilu: uporabnik) plačuje cestnino z elektronskim medijem
družbe DARS d.d. (DARS kartica, DARS kartica Transporter
ali elektronska tablica ABC), na katerem je zapisan emisijski
razred E3 za vozilo EURO III ali E4 za vozilo EURO IV in več,
kot je to določeno v XV. točki tega cenika, plača znižana cestni‑
na. Za posamezen odsek cestninske ceste in za posamezen
cestninski razred ta cestnina znaša:

Cestninski razred
R3
Cestninska cesta
A1 Šentilj–Maribor
A1 Ptujska cesta (Maribor vzhod)–Arja
vas
A1 Arja vas–Trojane
A1 Trojane–Ljubljana

A1 Ljubljana–Srmin

A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

A1/A3 Srmin–Fernetiči
H4 Ajdovščina –Vrtojba
A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze)
A2 Ljubljana–Pluska
A2 Novo mesto V (Lešnica)–Obrežje
Novo mesto V (Lešnica)–Krško
Odsek Krško–Obrežje
A5 Maribor (Dragučova)–Lenart–Sv. Jurij
ob Ščavnici–Vučja vas–Murska So‑
bota–Lendava (Pince)
A4 Maribor–Slivnica–Ptuj (Draženci)

Vstopno-izstopna
cestninska postaja
Pesnica
Tepanje
Slovenske Konjice
Vransko
Kompolje
Lukovica
Krtina
Blagovica
Vstopna cestninska postaja:
Log
Izstopna cestninska postaja:
Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž
Vstopno-izstopna cestninska postaja:
Kozina
Vstopna cestninska postaja:
Log
Izstopna cestninska postaja:
Dane
Vstopna cestninska postaja:
Videž
Izstopna cestninska postaja:
Dane
Bazara
Torovo
Dob
Drnovo
Krško
Krško

E3
2,90
10,10
4,70
4,80
6,20
3,20
2,60
1,50

R4

Cestnina v eurih
E4
E3
2,60
4,30
9,00
14,70
4,20
6,80
4,20
6,90
5,50
9,00
2,80
4,60
2,30
3,70
1,30
2,20

E4
3,80
13,00
6,00
6,10
8,00
4,10
3,30
1,90

3,20
4,70
6,50
8,50
/
13,70
11,30
12,60
13,80
17,10

2,90
4,10
5,70
7,50
/
12,20
10,00
11,20
12,30
15,20

4,70
6,80
9,40
12,30
/
19,90
16,40
18,30
20,10
24,80

4,20
6,00
8,30
10,90
/
17,60
14,60
16,20
17,80
22,00

3,30

2,90

4,70

4,20

14,20

12,60

20,60

18,30

7,10
4,00
6,90
7,10
8,00
4,20
3,40

6,30
3,50
6,10
6,30
7,10
3,70
3,00

10,40
5,80
10,00
10,40
11,60
6,10
4,90

9,20
5,10
8,90
9,20
10,30
5,40
4,40

Dragotinci

13,80

12,20

20,00

17,70

Prepolje

5,40

4,80

7,90

7,00
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VII.
Višina cestnine za vozilo iz prejšnje točke tega cenika
znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu
cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin in za posamezen
cestninski razred:
Vstopna cestninska
postaja 1

Cestninski razred

Vstopna cestninska
postaja 3

Cestninski razred

Log

R3

Logatec

R3

Izstopna cestninska
postaja

R4

E3

E4

E3

E4

Vrhnika

3,20

2,90

4,70

4,20

Logatec

4,70

4,10

6,80

Unec

6,50

5,70

Postojna

8,50

Razdrto

Izstopna cestninska
postaja

R4

E3

E4

E3

E4

Log

4,70

4,10

6,80

6,00

6,00

Vrhnika

1,40

1,30

2,10

1,80

9,40

8,30

Unec

1,80

1,60

2,60

2,30

7,50

12,30

10,90

Postojna

3,80

3,30

5,50

4,90

/

/

/

/

Razdrto

/

/

/

/

Nanos

13,70

12,20

19,90

17,60

Nanos

9,00

8,00

13,10

11,60

Senožeče

11,30

10,00

16,40

14,60

Senožeče

6,70

5,90

9,70

8,50

Dane

14,20

12,60

20,60

18,30

Dane

9,50

8,40

13,80

12,20

Divača

12,60

11,20

18,30

16,20

Divača

7,90

7,00

11,50

10,20

Kozina

13,80

12,30

20,10

17,80

Kozina

9,20

8,10

13,30

11,80

Videž

17,10

15,20

24,80

22,00

Videž

12,40

11,00

18,00

16,00

Vstopna cestninska
postaja 2

Cestninski razred

Vstopna cestninska
postaja 4

Cestninski razred

Vrhnika

R3

Unec

R3

Izstopna cestninska
postaja

R4

E3

E4

E3

E4

Log

3,20

2,90

4,70

4,20

Logatec

1,40

1,30

2,10

Unec

3,20

2,90

Postojna

5,20

Razdrto

Izstopna cestninska
postaja

R4

E3

E4

E3

E4

Log

6,50

5,70

9,40

8,30

1,80

Vrhnika

3,20

2,90

4,70

4,20

4,70

4,20

Logatec

1,80

1,60

2,60

2,30

4,60

7,60

6,70

Postojna

2,00

1,80

2,90

2,50

/

/

/

/

Razdrto

/

/

/

/

Nanos

10,50

9,30

15,20

13,50

Nanos

7,20

6,40

10,50

9,30

Senožeče

8,10

7,20

11,70

10,40

Senožeče

4,90

4,30

7,00

6,20

Dane

11,00

9,70

15,90

14,10

Dane

7,70

6,80

11,20

9,90

Divača

9,40

8,30

13,60

12,00

Divača

6,10

5,40

8,90

7,90

Kozina

10,60

9,40

15,40

13,60

Kozina

7,30

6,50

10,70

9,40

Videž

13,90

12,30

20,10

17,80

Videž

10,60

9,40

15,40

13,60
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Vstopna cestninska
postaja 5

Cestninski razred

Vstopna cestninska
postaja 7

Cestninski razred

Postojna

R3

Nanos

R3

Izstopna cestninska
postaja

R4

E3

E4

E3

E4

Log

8,50

7,50

12,30

10,90

Vrhnika

5,20

4,60

7,60

Logatec

3,80

3,30

Unec

2,00

Izstopna cestninska
postaja

R4

E3

E4

E3

E4

Log

13,70

12,20

19,90

17,60

6,70

Vrhnika

10,50

9,30

15,20

13,50

5,50

4,90

Logatec

9,00

8,00

13,10

11,60

1,80

2,90

2,50

Unec

7,20

6,40

10,50

9,30

/

/

/

/

Postojna

5,30

4,70

7,60

6,80

Nanos

5,30

4,70

7,60

6,80

Razdrto

/

/

/

/

Senožeče

2,90

2,50

4,20

3,70

Senožeče

4,20

3,70

6,10

5,40

Dane

5,80

5,10

8,30

7,40

Dane

7,10

6,30

10,30

9,10

Divača

4,10

3,70

6,00

5,30

Divača

5,50

4,90

7,90

7,00

Kozina

5,40

4,80

7,80

6,90

Kozina

6,70

5,90

9,70

8,60

Videž

8,60

7,70

12,50

11,10

Videž

10,00

8,80

14,50

12,80

Razdrto

Vstopna cestninska
postaja 6

Cestninski razred

Vstopna cestninska
postaja 8

Cestninski razred

Razdrto

R3

Senožeče

R3

Izstopna cestninska
postaja

E3

R4
E4

E3

E4

Izstopna cestninska
postaja

R4

E3

E4

E3

E4

Log

10,40

9,20

15,10

13,30

Log

11,30

10,00

16,40

14,60

Vrhnika

7,10

6,30

10,40

9,20

Vrhnika

8,10

7,20

11,70

10,40

Logatec

5,70

5,10

8,30

7,30

Logatec

6,70

5,90

9,70

8,50

Unec

3,90

3,50

5,70

5,00

Unec

4,90

4,30

7,00

6,20

Postojna

1,90

1,70

2,80

2,50

Postojna

2,90

2,50

4,20

3,70

Nanos

3,30

3,00

4,90

4,30

Razdrto

/

/

/

/

Senožeče

1,00

0,80

1,40

1,20

Nanos

4,20

3,70

6,10

5,40

Dane

3,80

3,40

5,60

4,90

Dane

2,90

2,50

4,20

3,70

Divača

2,20

2,00

3,20

2,80

Divača

1,30

1,10

1,80

1,60

Kozina

3,40

3,10

5,00

4,40

Kozina

2,50

2,20

3,60

3,20

Videž

6,70

6,00

9,80

8,60

Videž

5,80

5,10

8,40

7,40
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Vstopna cestninska
postaja 9

Cestninski razred

Vstopna cestninska
postaja 11

Cestninski razred

Dane

R3

Kozina

R3

Izstopna cestninska
postaja

R4

E3

E4

E3

E4

Log

14,20

12,60

20,60

18,30

Vrhnika

11,00

9,70

15,90

14,10

Logatec

9,50

8,40

13,80

12,20

Unec

7,70

6,80

11,20

9,90

Postojna

5,80

5,10

8,30

7,40

Razdrto

/

/

/

/

Nanos

7,10

6,30

10,30

9,10

Senožeče

2,90

2,50

4,20

3,70

Divača

2,60

2,30

3,80

Kozina

3,90

3,40

Videž

7,10

6,30

Izstopna cestninska
postaja

R4

E3

E4

E3

E4

Log

13,80

12,30

20,10

17,80

Vrhnika

10,60

9,40

15,40

13,60

Logatec

9,20

8,10

13,30

11,80

Unec

7,30

6,50

10,70

9,40

Postojna

5,40

4,80

7,80

6,90

Razdrto

/

/

/

/

Nanos

6,70

5,90

9,70

8,60

3,40

Senožeče

2,50

2,20

3,60

3,20

5,60

5,00

Dane

3,90

3,40

5,60

5,00

10,40

9,20

Divača

1,20

1,10

1,80

1,60

Vstopna cestninska
postaja 10

Cestninski razred

Vstopna cestninska
postaja 12

Cestninski razred

Divača

R3

Videž

R3

Izstopna cestninska
postaja

R4

E3

E4

E3

E4

Log

12,60

11,20

18,30

16,20

Vrhnika

9,40

8,30

13,60

12,00

Logatec

7,90

7,00

11,50

10,20

Unec

6,10

5,40

8,90

7,90

Postojna

4,10

3,70

6,00

5,30

Razdrto

/

/

/

/

Nanos

5,50

4,90

7,90

7,00

Senožeče

1,30

1,10

1,80

1,60

Dane

2,60

2,30

3,80

Kozina

1,20

1,10

Videž

4,50

4,00

Izstopna cestninska
postaja

R4

E3

E4

E3

E4

Log

17,10

15,20

24,80

22,00

Vrhnika

13,90

12,30

20,10

17,80

Logatec

12,40

11,00

18,00

16,00

Unec

10,60

9,40

15,40

13,60

Postojna

8,60

7,70

12,50

11,10

Razdrto

/

/

/

/

Nanos

10,00

8,80

14,50

12,80

3,40

Senožeče

5,80

5,10

8,40

7,40

1,80

1,60

Dane

7,10

6,30

10,40

9,20

6,50

5,80

Divača

4,50

4,00

6,50

5,80
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VIII.
Cestnina se v zaprtem cestninskem sistemu plačuje na
izstopni cestninski postaji na podlagi vstopnega dokumenta
(vstopne kartice ali cestninskega listka iz avtomatskega poda‑
jalca cestninskih listkov), ki ga voznik prejme ali prevzame na
vstopni cestninski postaji. V odprtem cestninskem sistemu se
cestnina plačuje na vstopno-izstopni cestninski postaji.
Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestnin‑
skem sistemu ne predloži vstopnega dokumenta z vstopne
cestninske postaje, plača cestnino za prevozno razdaljo od
najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
IX.
Cestnina se gotovinsko plačuje v eurih.
Nerezidenti lahko plačujejo cestnino tudi z naslednjimi
tujimi valutami: švicarski frank, ameriški dolar in hrvaška kuna.
Najmanjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: švicarski
frank – kovanec za en frank; dolar – bankovec za en dolar in
hrvaška kuna – bankovec za pet kun.
Pri plačilu cestnine s tujo gotovino se lahko preostanek
vplačila nad zneskom cestnine vrne v eurih.
Za obračun cestnine in izračun vračil v eurih iz prejšnjega
odstavka se za tuje valute iz drugega odstavka te točke upošte‑
va srednji tečaj Banke Slovenije, določen po tečajni listi enkrat
mesečno, in sicer prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za
prejšnji dan.
Ne glede na prejšnji odstavek se zneski vplačil v tu‑
jih valutah, ki se opravijo neposredno na transakcijski račun
DARS d.d., in se nanašajo na vnaprejšnje plačilo dobroimetja
na elektronskih medijih DARS d.d., iz X. točke tega cenika ali
na poravnavo s temi mediji evidentiranih zapadlih obveznosti
plačila cestnine, obračunavajo po srednjem tečaju Banke Slo‑
venije na dan izstavitve predračuna ali računa.
X.
Cestnina se brezgotovinsko lahko plačuje:
– s plačilnimi karticami,
– z DARS kartico ali DARS kartico Transporter,
– z elektronsko tablico ABC.
XI.
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami, ki so
objavljene na spletni strani DARS d.d. in so označene tudi na
cestninskih postajah in drugih vplačilnih mestih DARS d.d., ki
jih določa ta cenik.
XII.
Cestnina se lahko pod pogoji, določenimi s tem ceni‑
kom, brezgotovinsko plačuje z naslednjimi elektronskimi mediji
DARS d.d.:
– z DARS kartico ali DARS kartico Transporter z vplača‑
nim dobroimetjem za plačevanje cestnine,
– z elektronsko tablico ABC z vplačanim dobroimetjem za
plačevanje cestnine.
XIII.
Cestnina se lahko plačuje z DARS kartico in DARS kartico
Transporter, ki jo uporabnik prevzame hkrati z vnaprejšnjim
plačilom dobroimetja na njej v višini najmanj 20 eurov.
V primeru da uporabnik za kartice iz prejšnjega od‑
stavka sklene pogodbo o odloženem plačevanju cestnine iz
XVII. točke tega cenika ali da bo kartice uporabljal kot po‑
plačilne v povezavi z veljavno plačilno kartico, kot to ureja
XVIII. točka tega cenika, se mu dodelijo brezplačno oziroma
brez obveznosti vplačila dobroimetja.
Uporabnik DARS kartice in DARS kartice Transporter
lahko nanjo vplačuje dodatno dobroimetje za plačilo cestnine.
Višina vplačila dobroimetja je poljubna. Ob vplačilih dobroime‑
tja na kartico v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik
upravičen do 5% popusta, ob vplačilih dobroimetja v vrednosti
od 210 do pod 400 eurov do 10% popusta in ob vplačilih dobro‑
imetja v vrednosti 400 eurov in več do 13% popusta.
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Vstop v zaprt cestninski sistem lahko voznik vozila eviden‑
tira z DARS kartico, DARS kartico Transporter ali prevzemom
vstopnega dokumenta na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki
na izstopni cestninski postaji z DARS kartico ali DARS kartico
Transporter ne dokaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski
sistem, niti ne predloži vstopnega dokumenta, plača cestnino
za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske
postaje v tem sistemu.
XIV.
Cestnina se lahko plačuje z elektronsko tablico ABC, ki
omogoča cestninjenje z zmanjšanjem hitrosti vozil ob prehodu
cestninske postaje.
Elektronska tablica ABC za prvi cestninski razred (R3) se
uporablja za plačevanje cestnine za posamezno vozilo tega
razreda. Izda jo DARS d.d., Cestninski uporabniški center,
Ljubljana, Grič 54, na podlagi vloge uporabnika, katere obrazec
je, skupaj s pogoji njene uporabe, objavljen na spletni strani
DARS d.d.
Elektronska tablica ABC za drugi cestninski razred (R4)
se lahko uporablja za plačevanje cestnine za katerokoli vozilo
tega razreda.
Cena elektronske tablice ABC, vključno z davkom na
dodano vrednost, znaša 16,65 eurov. Amortizacijska doba
elektronske tablice ABC je sedem let. Za amortizacijsko leto
se šteje vsako polno koledarsko leto od njene prve uporabe,
amortizacija pa je linearna.
Uporabniku se lahko ponudi v uporabo rabljeno elektron‑
sko tablico ABC z do dve leti krajšo uporabno dobo, če ni na
razpolago novih elektronskih tablic ABC, ali v drugih utemelje‑
nih primerih, določenih z internim navodilom DARS d.d.
Višina vplačila dobroimetja na elektronsko tablico ABC
je poljubna. Ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti od
60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob
vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti od 210 do pod 400 eurov
do 10% popusta in ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti
400 eurov in več pa do 13% popusta.
Uporabnik mora elektronsko tablico ABC uporabljati v
skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene
uporabe. Uporabnik ne sme odpirati ali kakor koli drugače
posegati v elektronsko tablico ABC.
Vstop v zaprt cestninski sistem voznik vozila evidentira z
elektronsko tablico ABC v skladu z navodilom o njeni uporabi in
splošnimi pogoji njene uporabe. Voznik, ki na izstopni cestnin‑
ski postaji z elektronsko tablico ABC ne izkaže evidentiranega
vstopa v zaprt cestninski sistem, plača cestnino za prevozno
razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem
sistemu.
Uporabnik lahko elektronsko tablico ABC, ki v sistemu
elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za
katere ni odgovoren, vrne DARS d.d. pred potekom njene
amortizacijske dobe. Pri tem je upravičen do vračila sorazmer‑
nega sofinancerskega deleža glede na neamortizirano vrednost
elektronske tablice ABC. DARS d.d. lahko uporabniku ponudi
nadomestno elektronsko tablico ABC, katere amortizacijska
doba je najmanj enaka preostali amortizacijski dobi vrnjene, če
s tako elektronsko tablico ABC razpolaga.
Uporabnik, ki nepoškodovano elektronsko tablico ABC
vrne pred potekom njene amortizacijske dobe, je upravičen do
vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na njeno
neamortizirano vrednost.
Deveti in deseti odstavek te točke ne veljata za vračilo
elektronske tablice ABC, katere amortizacijska doba je potekla
ali je poškodovana zaradi odpiranja ali kakršnega koli drugač‑
nega posega uporabnika.
Vrnjene ali odvzete elektronske tablice ABC, ki ne delujejo
pravilno ali so bile poškodovane s posegom uporabnika, za
katere bi bili stroški popravila višji od njihove neamortizirane
vrednosti, ter elektronke tablice ABC, ki jim je potekla amorti‑
zacijska doba, DARS d.d. ne sme dati ponovno v uporabo in
jih odpiše.
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XV.
Za vozilo, ki izpolnjuje merila za emisijski razred EURO
III in več, lahko uporabnik plača znižano cestnino iz VI. in
VIII. točke tega cenika, če plačuje cestnino z enim od elektron‑
skih medijev DARS d.d., ki jih pridobi na svojo zahtevo za
– prilagoditev elektronskih medijev DARS d.d., s katerimi
uporabnik že razpolaga, tako da se na vsakega od njih zapiše
registrska oznaka in emisijski razred vozila, za plačevanje ce‑
stnine katerega bo uporabljen, na elektronsko tablico ABC pa
tudi cestninskih razred vozila (zelena tablica za R3 in modra
tablica za R4);
– izdajo novih elektronskih medijev z zapisom registrske
oznake in emisijskega razreda vozila, za plačevanje cestnine
katerega bo uporabljen, na elektronski tablici ABC pa tudi
cestninskega razreda vozila (zelena tablica za R3 in modra
tablica za R4).
Elektronski medij DARS d.d. iz prejšnjega odstavka se
prilagodi ali izda v DARS d.d., Cestninski uporabniški center,
Ljubljana, Grič 54. To na podlagi vloge uporabnika, katere obra‑
zec je, skupaj s pogoji uporabe elektronskega medija, objavljen
na spletni strani DARS d.d.
Podatki o vozilu iz prvega odstavka te točke se na elek‑
tronski medij zapišejo avtomatično ob prvem prehodu vozila
skozi cestninsko postajo, ki se mora opraviti po t.i. kombinirani
stezi, to je cestninski stezi, ki ni rezervirana samo za prehod
vozil z elektronsko tablico ABC (t.i. hitra steza).
Za eno vozilo se lahko izda največ ena elektronska tablica
ABC ali ena DARS kartica ali DARS kartica Transporter oziro‑
ma ena elektronska tablica ABC in ena DARS kartica ali DARS
kartica Transporter.
Za skupino vozil, v kateri vlečno vozilo z ali brez priklopni‑
ka prehaja iz R3 v R4 in obratno, se poleg elektronske tablice
ABC za cestninski razred, v katerem je opravljena večina vo‑
ženj, uporabniku izda tudi DARS kartica ali DARS kartica Tran‑
sporter, s katero lahko plačuje prevoze v drugem cestninskem
razredu od zapisanega na elektronski tablici ABC.
Na površini elektronskega medija DARS d.d. mora biti
izpisana registrska oznaka vozila, za plačevanje cestnine ka‑
terega je bil elektronski medij prilagojen ali izdan.
Za vozilo, registrirano v Republiki Sloveniji, se pri plače‑
vanju cestnine priznava isti emisijski razred, kot je bil za vozilo
določen ob zadnjem plačilu letne dajatve za uporabo vozil v
cestnem prometu. Pooblaščene osebe, ki imajo za potrebe
preveritve EURO razredov v vlogah uporabnikov za vozila,
registrirana v Republiki Sloveniji, pravico dostopa do podatkov
v evidenci registriranih vozil, določi uprava DARS d.d.
Za vozila, registrirana v tujini, morata biti vlogi priložena
kopija prometnega dokumenta ter kopija dokazila o skladnosti
(proizvodnje) ali CEMT dovolilnice.
Elektronski medij DARS d.d. v uporabi se pod pogoji,
določenimi v tretjem odstavku XXI. točke tega cenika, uvrsti na
stop listo v primeru, da se uporablja v neskladju s pogoji nje‑
gove uporabe ali da je bilo ob preveritvi ugotovljeno neskladje
med navedenim emisijskim razredom EURO v vlogi uporabnika
za prilagoditev ali izdajo tega medija in dejansko izkazanim v
evidenci registriranih vozil. Izbris medija s stop liste se opravi
po odpravi razloga za uvrstitev nanjo.

Uradni list Republike Slovenije
Pogodbo o odloženem plačevanju cestnine lahko uporab‑
nik, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost, in
DARS d.d. skleneta za neomejeno število elektronskih medijev
iz prejšnjega odstavka, ki jih za plačevanje cestnine uporablja
uporabnik. Prekategorizacija elektronskih medijev iz pogodbe
se opravi po sklenitvi pogodbe ter po postopku in na mestih, ki
so objavljena na spletni strani DARS d.d.
Obveznost plačila cestnine se z elektronskimi mediji iz
prvega in drugega odstavka te točke v mesecu zgolj evidentira,
obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v prete‑
klem mesecu z računom, ki ga izda DARS d.d.
Posamezen uporabnik DARS kartic, DARS kartic Tran‑
sporter in ABC tablic, ki jih je uporabil za plačevanje cestnine,
je pri mesečnem obračunu cestnine od 420 eurov do pod
830 eurov upravičen do količinskega rabata v višini 4% od
neto cestnine, od 830 eurov do pod 1.250 eurov v višini 5% od
neto cestnine, od 1.250 eurov do pod 1.670 eurov v višini 7%
od neto cestnine in od 1.670 eurov ali več v višini 10% od neto
cestnine. Cestnina in količinski rabati zanjo se obračunavajo
za koledarski mesec, uporabniki teh kartic pa morajo obraču‑
nano cestnino plačati najkasneje do 25. v tekočem mesecu za
pretekli mesec.
XVIII.
Ob prekategorizaciji elektronskih medijev iz XVII. točke
tega cenika iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja
cestnine se lahko uporabnik odloči, da bo svoje obveznosti
poravnaval s plačilno kartico, povezano z elektronskim medi‑
jem. Obveznost plačila cestnine se v mesecu zgolj evidentira,
obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v prete‑
klem mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne
kartice.
Prekategorizacija elektronskega medija za plačevanje
cestnine v poplačilni medij velja, dokler je povezan z veljavno
plačilno kartico. Uporabnik lahko kadar koli pred potekom ve‑
ljavnosti plačilne kartice prekategorizira medij nazaj v predpla‑
čilnega za plačevanje cestnine oziroma lahko s podaljšanjem
veljavnosti plačilne kartice podaljša tudi veljavnost poplačilnega
medija.
Plačilne kartice, ki jih je moč povezati z enim ali več popla‑
čilnih medijev za plačevanja cestnine, ter postopek in mesta za
prekategorizacijo elektronskih medijev so objavljena na spletni
strani DARS d.d.
XIX.
Prodajna mesta elektronskih medijev DARS d.d. za brez‑
gotovinsko plačevanje cestnine iz XII. točke tega cenika so na
vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih
postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v DARS d.d.,
Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54 (avtocestna
vzdrževalna baza Ljubljana). Prilagoditev ali izdaja teh medijev
se na podlagi posebne vloge, kot je to določeno v drugem od‑
stavku XIV. točke in v drugem odstavku XV. točke tega cenika,
opravi v DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana,
Grič 54 (avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana).

XVI.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali
elektronske tablice ABC lahko s temi elektronskimi mediji zgolj
evidentira zapadle obveznosti plačila cestnine in cestnino po‑
ravnava v rokih in pod pogoji, določenimi s tem cenikom.

XX.
Mesta vplačila dobroimetja na elektronske medije
DARS d.d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz XII. točke
tega cenika so na vseh stezah izstopnih oziroma vstopnoizstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema
ABC, in v DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana,
Grič 54 (avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana).

XVII.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali
elektronske tablice ABC, ki je zavezanec za plačilo davka
na dodano vrednost, lahko po sklenitvi posebne pogodbe z
DARS d.d. o odloženem plačevanju cestnine in po prekatego‑
rizaciji teh elektronskih medijev iz predplačilnih v poplačilne
medije plačevanja cestnine plačuje cestnino enkrat mesečno.

XXI.
Uporabnikom elektronskih medijev DARS d.d., uporablje‑
nih za odloženo plačevanje cestnine, se nadzor nad porabo
cestnine omogoča:
– s stalnim dostopom do evidenc prehodov cestninskih
postaj po posebnem spletnem portalu. Uporabnikom večjega
števila DARS kartic, DARS kartic Transporter ali elektronskih
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tablic ABC se tak dostop zagotavlja z dodelitvijo zgolj enega
uporabniškega imena in gesla. Cena te storitve, ki vključuje
davek na dodano vrednost, je 20,85 eurov mesečno;
– s potrjenim izpisom prehodov na cestninskih postajah
z DARS kartico, DARS kartico Transporter ali elektronsko ta‑
blico ABC, ki se izda na zahtevo uporabnika. Cena te storitve,
ki vključuje davek na dodano vrednost, je 2,00 eura za stran
izpisa.
Opomin za plačilo neporavnane obveznosti plačila cestni‑
ne znaša 2,00 eura, vključno z davkom na dodano vrednost.
Uporabniku enega ali več elektronskih medijev
DARS d.d., uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, ki
z mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine ne
poravna v roku, določenem v četrtem odstavku XVII. točke
tega cenika, se prepreči nadaljnja uporaba medijev z njihovo
uvrstitvijo na tako imenovano stop listo v sistemu elektronskega
cestninjenja. Izbris medijev s stop liste se opravi v roku 24 ur po
prejemu dokazila o poravnavi z njimi evidentiranih zapadlih ob‑
veznosti plačila cestnine. Za uvrstitev medijev na stop listo zaradi
neporavnanih obveznosti plačila cestnine in izbris medijev s te
liste po poravnavi zapadlih obveznosti se njihovemu uporabniku
ob prvem naslednjem obračunu cestnine dodatno zaračuna
20,00 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost.
Uporabnik, ki ob plačilu cestnine na cestninski postaji
ni zahteval izdaje računa s podatki za davčnega zavezanca
ali pravno osebo, ki ni davčni zavezanec, kakor so določeni s
predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, lahko nakna‑
dno zahteva izdajo takega računa (nadomestni račun). Izdaja
zahtevanega nadomestnega računa ali računov se opravi po
poravnavi dodatnih stroškov izdaje posameznega računa v
višini 5,00 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost.
Dodatni stroški se ne zaračunajo za izdajo nadomestnega ra‑
čuna, ki ga uporabnik zahteva zaradi napačnih ali nepopolnih
podatkov o njem na izdanem računu ob plačilu cestnine na
cestninski postaji.
XXII.
Na cestninski postaji Hrušica se cestnino lahko plačuje
gotovinsko in s plačilnimi karticami, ne glede na določbe XIII.,
XIV. in XV. točke tega cenika pa tudi z naslednjimi elektronskimi
mediji DARS d.d.:
– za vsa vozila: z DARS kartico;
– za vozila tretjega cestninskega razreda: z DARS karti‑
co Transporter in z elektronsko tablico ABC za vozila tretjega
cestninskega razreda;
– za vozila četrtega cestninskega razreda: z DARS kartico
Transporter in z elektronsko tablico ABC za vozila četrtega
cestninskega razreda.
XXIII.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik ce‑
stnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 103/08,
46/09 in 74/09).
XXIV.
Ta cenik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 420-3/09
Ljubljana, dne 17. novembra 2009
EVA 2009-2411-0080
Mateja Duhovnik l.r.
Predsednica
uprave DARS d.d.
Skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o cestnini
za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
(Uradni list RS, št. 69/08), je bilo k spremembam in dopolni‑
tvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno
soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 371019/2009/5 z dne 24. decembra 2009.
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VSEBINA

4925.
4926.
4927.
4928.
4929.

4930.
4931.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vo‑
litvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament (ZVPEP-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnih cestah (ZJC-E)
Zakon o spremembi Zakona o cestnini za vozila,
katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
(ZCestV-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o za‑
gotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa
(ZZNSZP-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C)

14865
14866
14866
14867
14871

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu
Oman
14872
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene velepo‑
slanice – vodje Stalnega predstavništva Republike
Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
14872

VLADA

4982.
4981.

Uredba o cestninskih cestah in cestnini
14922
Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vredno‑
stih kazalcev hrupa v okolju
14922

4932.

Pravilnik o načinu izračunavanja in poravnave pla‑
čil za izvajanje poštnih storitev
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti
cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za
nadzor nad cestninjenjem
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in
posrednih proračunskih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega
računa z ničelnim stanjem
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vodenju registra neposrednih in posrednih upo‑
rabnikov državnega in občinskih proračunov ter
postopkih odpiranja in zapiranja računov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o znakih in postopku, po katerem cestninski nad‑
zorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu
Odredba o spremembah Odredbe o merskih eno‑
tah

4933.

4934.

4935.

4936.
4937.

4938.
4939.

4983.
4940.

MINISTRSTVA

14872

14873

14874

14874
14875
14875

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi tretjega, četrtega in sedme‑
ga odstavka 66. člena Zakona o prekrških
14877
Odločba o ugotovitvi, da člen 445.d Zakona o
kazenskem postopku ni v neskladju z Ustavo
14880

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest
14930
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, novem‑
ber 2009
14882
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OBČINE
4941.
4942.
4943.
4944.
4945.
4946.

4947.

14883
14883

14884
14884

BOVEC

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske upra‑
ve »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid,
Tolmin in Kanal ob Soči«
14885

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje
14888

4956.
4957.
4958.

ČRNOMELJ

14887

DOBREPOLJE

KRIŽEVCI

14894
14902
14904
14904

KRŠKO

4964.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usta‑
novitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško
14905

4965.

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospo‑
darske javne službe urejanja in vzdrževanja infra‑
strukture javne razsvetljave in cestno prometne
svetlobne signalizacije v Občini Laško
Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov
lokalnega pomena v Občini Laško
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske To‑
plice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda
Vrtec Laško

4966.
4967.

CELJE

4950.

4955.

4961.
4962.

BOROVNICA

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nado‑
mestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju
Občine Borovnica
14885

Sklep o ureditvi tržnice v Črnomlju

4954.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Križevci
Odlok o javnem redu in miru v Občini Križevci
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v
obdobju januar–marec 2010
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado‑
mestila za uporabo stavbnega zemljišča na obmo‑
čju Občine Križevci za leto 2010

14883

4949.

4953.

4960.

4963.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske pro‑
store
14887

4952.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko
premoženje
14894

BLOKE

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega
zavoda Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju
programov športa v Občini Bloke, ki se sofinanci‑
rajo iz proračunskih sredstev
Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev
v Občini Bloke
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

4948.

4951.

4959.

4968.

4969.

LAŠKO

14906
14914
14916

14916
14917

LJUBLJANA

GORNJI PETROVCI

4970.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj
14917

GROSUPLJE

4971.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o or‑
ganizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Ljubno
14917
Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
14918

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Pe‑
trovci v obdobju januar–marec 2010
14888
Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Šmarje - Staro
pokopališče
14889

4972.

HORJUL

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
storskih ureditvenih pogojih za planske celote V 34
Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec,
V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47
Dobrova – za območja Občine Horjul
14891

IG

Sklep o začasnem financiranju Občine Ig v obdobju
januar–marec 2010
14891

IVANČNA GORICA

MEDVODE

4973.

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto
13 Smlednik
14918

4974.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za posege v prostor na mestnem območju
Nove Gorice
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu«
Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave ob‑
činskega podrobnega prostorskega načrta Soške
vile
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

4975.

Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna
Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda
Višnja Gora
14893

4976.

KOČEVJE

4977.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje
14893
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
14893
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Družbena lastni‑
na v splošni rabi
14894

LJUBNO

4978.
4979.
4980.

NOVA GORICA

14919
14919
14920
14921

POLJČANE

Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v
obdobju januar–marec 2010
14921
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu
14921
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča »Uprava zgradb
občega ljudskega premoženja K.L.O. Poljčane«
14922
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