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Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o neposrednih plačilih v kmetijstvu
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa shemo enotnega plačila, posebne premije za bike in vole, posebne podpore in druge sheme pomoči
oziroma podpor za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009
o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES)
št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 73/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra
2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila
iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete
(UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1120/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1121/2009 z dne 29. oktobra
2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 27; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1121/2009/ES);
– Uredbe komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter
integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru
shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno
uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v
zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES).
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– shema enotnega plačila je shema, ki vključuje vsa proizvodno nevezana plačila;
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– plačilna pravica je pravica do plačila na hektar upravičene površine, do katere je upravičeno kmetijsko gospodarstvo
in je sestavljena iz regionalnega plačila, lahko pa tudi iz dodatkov, ki izhajajo iz prve dodelitve plačilnih pravic na podlagi
Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 99/06, 5/07, 49/07, 124/07, 31/08, 45/08 – ZKme‑1 in
107/08), morebitnih dodatkov iz 12., 13. in 26. člena te uredbe od leta 2010 dalje ter morebitnih dodatkov iz 14., 15. in
16. člena te uredbe od leta 2012 dalje;
– posebna plačilna pravica je plačilna pravica brez upravičenih površin;
– upravičena površina je površina, določena v 34. členu
Uredbe 73/2009/ES;
– regionalno plačilo je plačilo na hektar upravičene površine, enotno za Republiko Slovenijo;
– nacionalna rezerva je rezerva, določena v 41. členu
Uredbe 73/2009/ES;
– mrtvorojeno tele je tele, ki se rodi mrtvo po najmanj
šestih mesecih brejosti in katerega truplo je odstranjeno v
skladu s predpisi, ki urejajo odstranjevanje stranskih živalskih
proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi;
– zakol v sili je zakol kot posledica nesreče, za katero
kmet ni kriv;
– obdobje obvezne reje je obdobje dveh mesecev od
telitve, ko mora biti vsako žensko govedo, za katero se vloži
zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi, skupaj s teletom na kmetijskem gospodarstvu.
3. člen
(pristojni organ)
Za izvajanje ukrepov, določenih v tej uredbi, je pristojna
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
4. člen
(nacionalna zgornja meja)
Nacionalna zgornja meja je skupni znesek sredstev, določen na podlagi referenčnih količin in kvot iz pristopne pogodbe,
ki se nanaša na pristop Republike Slovenije k Evropski uniji, ki
so uporabljene pri izračunu nacionalne zgornje meje iz Priloge
VIII Uredbe 73/2009/ES.
II. SHEMA ENOTNEGA PLAČILA
1. Dodelitev plačilnih pravic
5. člen
(dodelitev plačilnih pravic na podlagi programa izkrčitve
vinogradov)
(1) V skladu s točko B Priloge IX Uredbe 73/2009/ES se v
letih 2010, 2011 in 2012 dodelijo plačilne pravice za tiste površine, za katere je bila v predhodnem letu v skladu s predpisom,
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ki ureja obseg vinogradniških površin, dodeljena podpora za
izkrčitev vinogradov.
(2) Nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki v letu 2009,
2010 ali 2011 prejme podporo za izkrčitev vinogradov, agencija po uradni dolžnosti do 31. januarja naslednjega leta od
prejema te podpore izda odločbo o dodelitvi plačilnih pravic na
podlagi pravnomočnih odločb o dodelitvi podpore za izkrčitev
vinogradov.
2. Uveljavljanje plačilnih pravic
6. člen
(upravičenci za vlaganje zahtevkov)
Upravičenci za vlaganje zahtevkov za izplačilo plačilnih
pravic in posebnih plačilnih pravic so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo plačilne pravice vpisane v registru plačilnih
pravic in opravljajo kmetijsko dejavnost.
7. člen
(upravičene površine za vlaganje zahtevkov)
(1) Zahtevke za izplačilo plačilnih pravic lahko vložijo nosilci kmetijskih gospodarstev za upravičene površine, ki imajo
naslednje vrste rabe:
– 1100 – njiva;
– 1160 – hmeljišče;
– 1230 – oljčnik;
– 1300 – trajni travnik;
– 1321 – barjanski travnik;
– 1221 – intenzivni sadovnjak;
– 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak (obvezna je dvonamenska raba – košnja ali paša in pridelava
sadja, gostota sajenja je več kot 50 in največ 200 dreves/ha,
visokodebelna drevesa);
– 1190 – rastlinjak;
– 1180 – trajne rastline na njivskih površinah (vključno s
sadnimi, okrasnimi in gozdnimi drevesnicami, nasadi matičnih
rastlin, trsnicami);
– 1212 – matičnjaki;
– 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem;
– 1211 – vinograd in
– 1240 – ostali trajni nasadi (trta za drugo rabo, ki ni vino
in je izven vinorodnega območja).
(2) Zahtevke za izplačilo plačilnih pravic lahko vložijo nosilci kmetijskih gospodarstev tudi za tiste upravičene površine
iz prejšnjega odstavka, ki se v obdobju vegetacije uporabljajo
za nekmetijsko rabo za obdobje, ki ni daljše od 30 dni.
(3) Kmetijska zemljišča iz prvega in drugega odstavka
tega člena morajo biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG).
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko vloži zahtevek za izplačilo plačilnih pravic s katero koli upravičeno površino iz prvega in drugega odstavka tega člena.
8. člen
(pogoji za izplačilo plačilnih pravic)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
izplačila plačilnih pravic za upravičene površine iz prvega in
drugega odstavka prejšnjega člena, če:
– so upravičene površine vpisane v RKG na posameznem
kmetijskem gospodarstvu na dan 15. maja tekočega leta;
– najmanjša ugotovljena površina kmetijske parcele, določene v 1. točki 2. člena Uredbe 1122/2009/ES, za katero se
izplača plačilna pravica, znaša 0,1 ha;
– najmanjša ugotovljena skupna površina posameznega
kmetijskega gospodarstva, za katero se lahko izplačajo plačilne
pravice, znaša 0,30 ha.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
izplačila plačilne pravice za površino, na kateri prideluje konopljo, če:
– strnjena površina konoplje z oznako KN 5302 10 00 na
posameznem GERK‑u znaša najmanj 0,30 ha;
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– izpolnjuje pogoj iz prve alinee prejšnjega odstavka;
– je v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za pridobitev
dovoljenja za gojenje konoplje;
– je pridobil dovoljenje za gojenje konoplje, gojene za
vlakna;
– ima posejane sorte konoplje, ki so vpisane v Skupni
katalog sort kmetijskih rastlin, določene v 10. členu Uredbe
1120/2009/ES.
(3) Za izplačilo plačilne pravice za praho, ki z letom 2010
postane navadna plačilna pravica, morajo biti izpolnjeni pogoji
iz prvega odstavka tega člena.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima posebne
plačilne pravice iz četrtega odstavka 12. člena in tretjega odstavka 14. člena te uredbe ter posebne plačilne pravice z naslova dodatka za mleko in dodatka za sektor govedoreje, ki so
bile dodeljene za leto 2007, je upravičen do izplačila posebnih
plačilnih pravic, če ohrani najmanj 50 odstotkov kmetijske dejavnosti iz referenčnega obdobja. Kmetijska dejavnost je izražena v glavah velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) glede
na odobreno podporo iz referenčnega obdobja z upoštevanjem
koeficientov iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Pri ugotavljanju izpolnitve pogoja iz prejšnjega odstavka se upošteva naslednje:
– za govedo se uporabijo podatki iz centralnega registra
govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) tako, da se izračuna aritmetično povprečni GVŽ goveda na kmetijskem gospodarstvu
iz stanja GVŽ na dan 15. januarja, na dan 15. maja in na dan
15. septembra;
– za drobnico se uporabijo podatki iz obrazca B zbirne
vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike
za tekoče koledarsko leto;
– pri določitvi GVŽ se uporabijo koeficienti iz Priloge, ki je
sestavni del te uredbe.
(6) Pri ugotovitvi upravičene površine na podlagi administrativne kontrole se za izplačilo plačilnih pravic za pozicijsko
ujemanje s prijavljeno površino upošteva toleranca v vrednosti
enega metra. Če je pozicijsko ujemanje zunaj meja tolerance,
velja kot upravičena površina dejansko ugotovljena površina.
(7) Nosilec kmetijskega gospodarstva se odloči, koliko in
katere plačilne pravice uveljavi v posameznem letu.
9. člen
(izdvojitev plačilnih pravic v nacionalno rezervo)
(1) Za izkoriščene plačilne pravice se štejejo tiste plačilne
pravice, za katere je vložen zahtevek za izplačilo plačilnih pravic, ki vsebuje ustrezno ugotovljeno površino.
(2) Plačilne pravice, ki niso izkoriščene v vsaj enem izmed dveh zaporednih let, se izdvojijo v nacionalno rezervo
na dan 10. junija tekočega leta na podlagi 42. člena Uredbe
73/2009/ES in 15. člena Uredbe 1120/2009/ES, razen v primeru višje sile ali v izjemnih okoliščinah.
(3) Če je na podlagi prejšnjega odstavka na dan 10. junija
tekočega leta ugotovljeno, da je plačilna pravica neizkoriščena,
agencija po uradni dolžnosti izda odločbo o izdvojitvi plačilnih
pravic v nacionalno rezervo do 15. septembra tekočega leta.
(4) Če je šele ob izdaji posamezne odločbe o izplačilu
plačilnih pravic za zahtevke, vložene v tekočem letu, ugotovljeno, da je plačilna pravica neizkoriščena, agencija po uradni
dolžnosti izda odločbo o izdvojitvi plačilnih pravic v nacionalno
rezervo do 5. marca naslednjega leta.
(5) Plačilne pravice, ki so bile prenesene v skladu z
10. členom te uredbe in niso bile izkoriščene v skladu z določbo
prvega odstavka tega člena, se izdvojijo v nacionalno rezervo
na podlagi določb tega člena.
3. Prenos plačilnih pravic
10. člen
(prenos plačilnih pravic)
(1) Plačilne pravice se lahko prenašajo z zemljiščem ali
brez zemljišča med nosilci kmetijskih gospodarstev, vpisanimi
v RKG.
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(2) Plačilne pravice se prenašajo v skladu s 43. členom
Uredbe 73/2009/ES.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko plačilne pravice, ki jim je dodeljena podpora v skladu s 26. členom te uredbe,
prenašajo izključno z zemljiščem v skladu s petim odstavkom
68. člena Uredbe 73/2009/ES.
(4) Prenos posebnih plačilnih pravic se izvaja na način iz
tretjega odstavka 44. člena Uredbe 73/2009/ES.
(5) Prenos plačilnih pravic se prijavi za posamezno leto od
15. septembra prejšnjega leta do 31. januarja tekočega leta.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko zahtevek za
prenos plačilnih pravic zaradi dedovanja ali ukinitve kmetijskega gospodarstva vloži kadar koli med letom.
(7) Zakup plačilnih pravic je mogoč le skupaj z zakupom
ustreznega števila upravičenih površin iz 7. člena te uredbe.
(8) Obrazci za prenos plačilnih pravic iz tega člena so kot
Priloga 2 sestavni del te uredbe in so dostopni tudi na spletni
strani agencije.
(9) Agencija izda odločbo o prenosu plačilnih pravic do
5. marca leta, v katerem je vložen zahtevek za izplačilo plačilnih pravic.
4. Upravljanje z nacionalno rezervo
11. člen
(dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve)
(1) Upravičenci do dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne
rezerve so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki začnejo na novo
opravljati kmetijsko dejavnost,
– nosilci kmetijska gospodarstev, ki so se znašla v posebnih razmerah ali
– nosilci kmetijskih gospodarstev, katerim so bile pritožbe
iz preteklih let, ki vplivajo na spremembo vrste, števila plačilnih
pravic ali njihovo vrednost, ugodene.
(2) Podrobnejše pogoje za dodelitev plačilnih pravic iz
nacionalne rezerve iz prejšnjega odstavka predpiše minister,
pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. Vključitev proizvodno vezanih plačil
v shemo enotnega plačila
12. člen
(vključitev premij in dodatnih premij za ovce in koze v shemo
enotnega plačila)
(1) V skladu s 66. členom Uredbe 73/2009/ES so nosilci
kmetijskih gospodarstev, ki so za leto 2007 oziroma 2008
prejeli premije in dodatne premije za ovce in koze v skladu z
Uredbo o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 99/06, 5/07, 49/07, 124/07, 31/08, 45/08 – ZKme‑1 in
107/08), od leta 2010 dalje upravičeni do dodatkov na plačilne
pravice.
(2) Nacionalna zgornja meja, namenjena za dodatek na
plačilne pravice iz tega člena, znaša do višine 1.162.204 eurov
letno.
(3) Dodatek na plačilno pravico se izračuna tako, da se
zgornja meja iz prejšnjega odstavka deli s povprečnim številom
vseh odobrenih premij in dodatnih premij za ovce in koze v referenčnem obdobju 2007–2008 in množi s povprečnim številom
nosilcu kmetijskega gospodarstva odobrenih premij in dodatnih
premij za ovce in koze v referenčnem obdobju 2007–2008 ter
deli s številom plačilnih pravic, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan 15. maja 2010 in niso v
zakupu.
(4) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so za leto 2007
oziroma 2008 prejeli premije in dodatne premije za ovce in
koze v skladu z Uredbo o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 99/06, 5/07, 49/07, 124/07, 31/08,
45/08 – ZKme‑1 in 107/08), so upravičeni do posebnih plačilnih
pravic iz 44. člena Uredbe 73/2009/ES, če v letu 2010 nimajo
upravičenih površin.
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13. člen
(vključitev neposrednega plačila na površino hmeljišča
v shemo enotnega plačila)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so za leto 2007
oziroma 2008 prejeli neposredno plačilo na površino hmeljišča
v skladu z Uredbo o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 99/06, 5/07, 49/07, 124/07, 31/08, 45/08
– ZKme‑1 in 107/08), so upravičeni do dodatka na plačilne
pravice od leta 2010 dalje v skladu s 65. členom in 3. točko
Priloge XI Uredbe 73/2009/ES.
(2) Dodatek na plačilne pravice se izračuna tako, da se
povprečna vrednost neposrednega plačila na površino hmeljišča za ugotovljene površine hmelja v obdelavi za posamezno
kmetijsko gospodarstvo v referenčnem obdobju 2007–2008 deli
s številom plačilnih pravic, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v
registru plačilnih pravic na dan 15. maja 2010 in niso v zakupu.
14. člen
(vključitev posebnih premij za bike in vole v shemo enotnega
plačila v letu 2012)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so za leto 2007
oziroma 2008 prejeli posebne premije za bike in vole v skladu
z Uredbo o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 99/06, 5/07, 49/07, 124/07, 31/08, 45/08 – ZKme‑1 in
107/08), so upravičeni do dodatka na plačilne pravice od leta
2012 dalje v skladu s 53. členom Uredbe 73/2009/ES za povprečno vrednost odobrenih posebnih premij za bike in vole v
referenčnem obdobju 2007–2008.
(2) Dodatek na plačilne pravice se izračuna tako, da se
povprečna vrednost odobrenih posebnih premij za bike in vole
za posamezno kmetijsko gospodarstvo v referenčnem obdobju
iz prejšnjega odstavka deli s številom plačilnih pravic, ki jih
ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan
15. maja 2012 in niso v zakupu.
(3) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so za leto 2007
oziroma 2008 prejeli posebne premije za bike in vole v skladu z
Uredbo o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 99/06, 5/07, 49/07, 124/07, 31/08, 45/08 – ZKme‑1 in 107/08),
so upravičeni do posebnih plačilnih pravic iz 44. člena Uredbe
73/2009/ES, če v letu 2012 nimajo upravičenih površin.
15. člen
(vključitev pomoči za stročnice v shemo enotnega plačila
v letu 2012)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so za leto 2007 oziroma 2008 prejeli pomoč za stročnice v skladu z Uredbo o izvedbi
neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 99/06, 5/07,
49/07, 124/07, 31/08, 45/08 – ZKme‑1 in 107/08), so upravičeni
do dodatka na plačilne pravice od leta 2012 dalje v skladu s
64. členom in točko (b) pod 1. Priloge XI Uredbe 73/2009/ES.
(2) Dodatek na plačilne pravice se izračuna tako, da
se povprečna vrednost pomoči za stročnice za ugotovljene
površine za posamezno kmetijsko gospodarstvo v referenčnem obdobju 2007‑ 2008 deli s številom plačilnih pravic, ki jih
ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na dan
15. maja 2012 in ki niso v zakupu.
16. člen
(vključitev podpore za pridelavo lupinarjev v shemo enotnega
plačila v letu 2012)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so za leto 2007
oziroma 2008 prejeli podporo za pridelavo lupinarjev v skladu
z Uredbo o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 99/06, 5/07, 49/07, 124/07, 31/08, 45/08 – ZKme‑1 in
107/08), so upravičeni do dodatka na plačilne pravice od leta
2012 dalje v skladu s 64. členom in točko (d) pod 1. Priloge XI
Uredbe 73/2009/ES.
(2) Dodatek na plačilne pravice se izračuna tako, da se
povprečna vrednost podpore za pridelavo lupinarjev za ugotovljene površine za posamezno kmetijsko gospodarstvo v referenčnem obdobju 2007–2008 deli s številom plačilnih pravic,
ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na
dan 15. maja 2012 in ki niso v zakupu.
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6. Vrednost plačilnih pravic

znega dokumenta, iz katerega je razvidno, da posebna premija
ni bila podeljena oziroma zahtevek zanjo ni bil vložen.
(9) Višina posebne premije za bika znaša 136,50 eura na
žival, za vola pa 97,50 eura na žival.

Št.

17. člen
(vrednost plačilnih pravic)
(1) Od leta 2010 dalje se vrednost plačilnih pravic lahko
poveča v skladu z drugim odstavkom 12. člena, drugim odstavkom 13. člena in četrtim odstavkom 26. člena te uredbe.
(2) Od leta 2012 dalje se vrednost plačilnih pravic iz prejšnjega odstavka lahko poveča v skladu z drugim odstavkom
14. člena, drugim odstavkom 15. člena in drugim odstavkom
16. člena te uredbe.
(3) Plačilo sheme enotnega plačila se izvrši v enem obroku v obdobju od 1. decembra do 30. junija naslednjega leta v
skladu z drugim odstavkom 29. člena Uredbe 73/2009/ES.
18. člen
(regionalno plačilo)
(1) Od leta 2010 dalje je višina regionalnega plačila enaka
višini regionalnega plačila, ki je določeno za leto 2009.
(2) Regionalno plačilo za površine iz 5. člena te uredbe
je enako povprečnemu regionalnemu plačilu v letu dodelitve
podpore za izkrčitev vinogradov v skladu s točko B Priloge IX
Uredbe 73/2009/ES.
(3) Višina regionalnega plačila iz prvega odstavka tega
člena se lahko sorazmerno zniža, če višina sredstev ne zadošča za ukrepe, ki so določeni v 11. členu te uredbe.
III. POSEBNA PREMIJA ZA BIKE IN VOLE
19. člen
(posebna premija za bike in vole)
(1) V skladu s 53. členom Uredbe 73/2009/ES se 65 odstotkov posebne premije za bike in vole (v nadaljnjem besedilu:
posebna premija) v letih 2010 in 2011 ohrani kot proizvodno
vezano plačilo.
(2) Posebna premija se dodeljuje v skladu s 110. in
119. členom Uredbe 73/2009/ES.
(3) Posebna premija se dodeli ob zakolu živali ali ob
odpremi v drugo državo članico Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU) ali ob izvozu v tretjo državo. Ob odpremi živali
mora odpremljena žival na dan vložitve zahtevka izpolnjevati
starostne pogoje, določene v 110. členu Uredbe 73/2009/ES.
(4) Posebna premija se odobri za največ 90 živali za vsako
starostno obdobje živali na kmetijsko gospodarstvo. Ne glede
na prejšnji stavek se meja 90 živali ne upošteva pri kmetijskih
gospodarstvih, ki izvajajo vsaj en ukrep iz predpisov, ki urejajo
plačila za ukrepe osi 2 iz PRP 2007–2013 in je nosilec kmetijskega gospodarstva zavarovan kot kmet ali pa je pravna oseba.
(5) Kadar nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja
posebno premijo prek pooblaščenega vlagatelja, mora pooblaščen vlagatelj priložiti tudi predpisana pooblastila upravičencev
v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike.
(6) Klavnice sporočijo v CRG zakol živali in podatke o
zakolu v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo
govedi, nosilec kmetijskega gospodarstva pa dokumentacijo, ki
je bila podlaga za pridobitev sredstev hrani še najmanj pet let
od dneva pridobitve sredstev. V primeru neskladja podatkov
o živali na zahtevku in podatkov v CRG se upošteva stanje v
CRG.
(7) Če so živali zaklane v klavnici, kjer se ne ugotavlja
klavna masa trupov in polovic na liniji klanja v skladu s predpisi,
ki urejajo ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic
na klavni liniji potem klavnica podatek o živi masi živali sporoči
v CRG ob zakolu.
(8) Za živali, odpremljene iz drugih držav članic EU, ki
podeljujejo posebno premijo v skladu s 53. členom oziroma
110. členom Uredbe 73/2009/ES, v Republiko Slovenijo, mora
nosilec kmetijskega gospodarstva k zahtevku za posebno premijo priložiti kopijo originalnega potnega lista ali drugega ustre-

IV. POSEBNE PODPORE
1. Splošno
20. člen
V skladu s prvim odstavkom 69. člena Uredbe 73/2009/ES
se do 10 odstotkov nacionalne zgornje meje nameni za ukrepe
na podlagi 68. člena Uredbe 73/2009/ES.
2. Ekstenzivna reja ženskih govedi
21. člen
(dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi)
V skladu s točko (b) prvega odstavka 68. člena Uredbe
73/2009/ES se za dodatno plačilo za poseben način reje in
izboljšanje kakovosti za ekstenzivno rejo ženskih govedi, ki so
namenjene vzreji telet za prirejo mesa, namenijo sredstva do
višine 6.600.000 eurov.
22. člen
(upravičenci)
Nosilci kmetijskih gospodarstev iz točke (a) 2. člena Uredbe 73/0009/ES so upravičeni do dodatnega plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi, če ob vložitvi zahtevka za dodatno
plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi izpolnjujejo pogoje
iz 23. člena te uredbe.
23. člen
(pogoji za dodatno plačilo za ekstenzivno
rejo ženskih govedi)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
dodatnega plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi, če so
živali označene, registrirane ter vodene v registru govedi na
kmetijskem gospodarstvu v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi in izpolnjujejo pogoj iz 117. člena
Uredbe 73/2009/ES.
(2) Če ima nosilec kmetijskega gospodarstva na dan
1. aprila koledarskega leta vložitve zahtevka tudi individualno referenčno količino mleka, se število ženskih govedi iz
21. člena te uredbe določi tako, da se na podlagi individualne
referenčne količine mleka na dan 1. aprila koledarskega leta
vložitve zahtevka za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi in povprečne mlečnosti, ki znaša 4.787 kg, ugotovita število živali, ki spadajo v čredo krav molznic, in število
živali, namenjenih reji telet za prirejo mesa. Nosilci kmetijskih
gospodarstev, ki so v kontroli prireje mleka pri Kmetijskem
inštitutu Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KIS), lahko zahtevajo, da se upošteva povprečna letna mlečnost kmetijskega
gospodarstva, kar označijo na zahtevku za dodatno plačilo za
ekstenzivno rejo ženskih govedi iz predpisa, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike.
(3) Povprečna letna mlečnost kmetijskega gospodarstva iz
prejšnjega odstavka se upošteva v koledarskem letu pred letom
vložitve zbirne vloge, če je bilo kmetijsko gospodarstvo v kontroli
prireje mleka najmanj 183 dni in je ob vložitvi zbirne vloge še
vedno v kontroli prireje mleka. Za kmetijska gospodarstva, ki so
v koledarskem letu pred letom vložitve zbirne vloge v kontroli
prireje mleka manj kakor 183 dni in so ob vložitvi zbirne vloge v
kontroli prireje mleka, se lahko upošteva povprečna letna mlečnost kmetijskega gospodarstva le, če so do vložitve zbirne vloge
v kontroli prireje mleka najmanj 183 dni. Tedaj se povprečna
mlečnost izračuna za obdobje od 1. julija leta pred letom vložitve
zahtevka za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi
do 30. junija leta vložitve zahtevka. Podatke o povprečni letni
mlečnosti kmetijskega gospodarstva pridobi agencija od KIS.
(4) Obremenitev kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu vključno s površino ekstenzivnega kra-
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škega pašnika je lahko največ 1,8 GVŽ na hektar kmetijskih
zemljišč v uporabi. V obremenitvi se upošteva vse govedo,
staro šest ali več mesecev, ki je na kmetijskem gospodarstvu
v zadevnem koledarskem letu. Za izračun GVŽ se uporabijo
koeficienti iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Če Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) odloči, da ne sme nobena žival zapustiti
kmetijskega gospodarstva, razen za zakol, se število GVŽ, evidentiranih na kmetijskem gospodarstvu, pomnoži s koeficientom
0,8. Ta zmnožek koeficienta velja samo za obdobje, na katero
se nanaša odločitev VURS s prištetimi 20 dnevi po koncu tega
obdobja. Upravičenec mora v 10 delovnih dneh od odločitve
VURS pisno oziroma preko elektronsko pošte obvestiti agencijo
o navzočnosti zadevnih živali in sprejeti vse potrebne ukrepe za
preprečitev oziroma omejitev epizooloških bolezni.
(6) Za določitev GVŽ za govedo se uporabijo podatki o
živalih iz CRG. GVŽ se izračuna kot aritmetično povprečje na
pet reprezentativnih naključno izbranih datumov, ki jih agencija
določi in objavi na svoji spletni strani.
(7) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti od ugotovljenih kmetijskih zemljišč v uporabi, vključno s površino ekstenzivnega kraškega pašnika, ki se uporabijo za izračun obremenitve iz tretjega odstavka tega člena, skupaj najmanj 30 odstotkov
površin GERK‑ov z rabo 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski
travnik, 1222 – ekstenzivni sadovnjak, 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, in 1430 – ekstenzivni kraški
pašnik. Kot kmetijska zemljišča v uporabi pa se za ta ukrep upoštevajo tudi površine v skupni rabi (planina, skupni pašnik).
(8) Žensko govedo, za katero se dodeli dodatno plačilo za
ekstenzivno rejo ženskih govedi, mora:
– biti iz črede, namenjene reji telet za prirejo mesa;
– biti mesne pasme ali rojeno s križanjem z mesno pasmo, vendar morajo biti križanci najmanj 50 odstotkov dovoljene pasme (nedovoljene pasme so navedene v Prilogi IV
Uredbe 1121/2009/ES);
– teliti od 11. decembra preteklega koledarskega leta do
10. decembra tekočega koledarskega leta;
– po telitvi s teletom ostati na kmetijskem gospodarstvu
še najmanj dva meseca. Kadar poteka paša na planini oziroma skupnem pašniku je treba premik živali (ženske govedi in
teleta) sporočiti v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in
registracijo govedi.
(9) Ne glede na določbo četrte alinee prejšnjega odstavka
je nosilec kmetijskega gospodarstva upravičen do dodatnega
plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi tudi za mrtvorojeno
tele ali tele, ki pogine v dveh mesecih po telitvi, ali za zakol v sili
v dveh mesecih po telitvi. Podatek o mrtvorojenem teletu ali o
poginu teleta v dveh mesecih po telitvi ali o zakolu v sili v dveh
mesecih po telitvi agencija prevzame iz CRG.
(10) Zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo
ženskih govedi se lahko vloži pred pretekom dveh mesecev
od telitve, vendar mora nosilec kmetijskega gospodarstva zagotoviti izpolnitev pogoja, določenega v četrti alinei osmega
odstavka tega člena.
24. člen
(višina plačila)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
dodatnega plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi za posamezno žensko govedo le enkrat na leto.
(2) Dokončna višina dodatnega plačila za ekstenzivno
rejo ženskih govedi se izračuna glede na obseg upravičenih
ženskih govedi in višine sredstev iz 21. člena te uredbe.
3. Dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma
kmetijska gospodarstva
25. člen
(dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma
kmetijska gospodarstva)
(1) V skladu s točko (b) prvega odstavka 68. člena Uredbe
73/2009/ES se od leta 2010 dalje dodeljuje dodatno plačilo za
mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva.
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(2) Do dodatnega plačila za mleko za gorska višinska in
strma kmetijska gospodarstva so upravičeni nosilci kmetijskih
gospodarstev, ki so glede na podatke elaborata »Območja z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« po stanju na dan 15. februar 2003 opredeljeni kot gorska
višinska ali strma kmetijska gospodarstva in so vložili zahtevek
za dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
dodatnega plačila za mleko, če ima individualno referenčno
količino mleka na dan 1. aprila v letu vložitve zahtevka.
(4) Za dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in
strma kmetijska gospodarstva se letno namenijo sredstva do
višine 2.000.000 eurov.
(5) Višina dodatnega plačila za tono mleka se izračuna
tako, da se skupna višina sredstev iz prejšnjega odstavka deli z
vsoto individualnih referenčnih količin mleka, izraženih v tonah,
za katere se izplača dodatno plačilo.
(6) Višina dodatnega plačila za mleko za posamezno
kmetijsko gospodarstvo se za tekoče leto določi tako, da se
individualna referenčna količina mleka, izražena v tonah, pomnoži z višino dodatnega plačila za tono za mleko iz prejšnjega
odstavka.
4. Podpora za ohranitev živinoreje na kmetijskih
gospodarstvih s travinjem
26. člen
(podpora za ohranitev živinoreje)
(1) V skladu s točko (c) prvega odstavka 68. člena Uredbe
73/2009/ES se v letu 2010 za podporo za ohranitev živinoreje
na kmetijskih gospodarstvih s travinjem namenijo sredstva do
višine 5.800.000 eurov.
(2) Do podpore iz prejšnjega odstavka je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima travinje v letu vlaganja
zahtevka in izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima ugotovljene površine GERK‑ov z rabo 1300 –
trajni travnik, 1321 – barjanski travnik, 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak in 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo
z gozdnim drevjem, iz obrazca D – Prijava površin in kmetijskih
rastlin ter zahtevkov na površino iz predpisa, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike, iz zbirne vloge za leto 2009;
– da obremenitev ni manjša od 0,5 GVŽ na ha kmetijskega
zemljišča v uporabi na posameznem kmetijskem gospodarstvu,
pri čemer se pri obremenitvi upošteva vso govedo, konji ter
ovce in koze iz obrazca B – Stalež rejnih živali na kmetijskem
gospodarstvu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike, iz zbirne vloge za leto 2009;
– da najmanjša površina GERK‑a znaša 0,10 ha;
– da najmanjša skupna površina znaša 0,30 ha.
(3) Višina podpore za ohranitev živinoreje na kmetijskih
gospodarstvih s travinjem na hektar upravičene površine se
izračuna tako, da se skupna vrednost sredstev iz prvega odstavka tega člena deli s številom skupnih ugotovljenih površin
iz prve alinee prejšnjega odstavka.
(4) Dodatek na plačilno pravico za posamezno kmetijsko
gospodarstvo se izračuna tako, da se izračunana višina podpore iz prejšnjega odstavka pomnoži s številom ugotovljenih
površin posameznega kmetijskega gospodarstva iz prve alinee
drugega odstavka tega člena ter deli s številom plačilnih pravic,
ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v registru plačilnih pravic na
dan 15. maja 2010 in niso v zakupu.
V. DRUGE SHEME POMOČI OZIROMA PODPOR
27. člen
(pomoč za stročnice)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je v letih 2010 in
2011 upravičen do pomoči za stročnice v skladu z 79., 80. in
81. členom Uredbe 73/2009/ES.
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(2) Pomoč za stročnice znaša 55,57 eura na hektar za površine, ki ne presegajo največje zajamčene površine iz prvega
odstavka 81. člena Uredbe 73/2009/ES.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko uveljavlja
pomoč za stročnice tudi za stročnice, ki so posejane v mešanici
z žitom, če so stročnice v tej mešanici prevladujoča sorta.
(4) Strnjena površina stročnic na posameznem GERK‑u,
za katero se lahko uveljavi pomoč za stročnice, znaša najmanj
0,10 ha.
(5) Najmanjša skupna površina, za katero se lahko uveljavi pomoč za stročnice, znaša 0,30 ha.

obdobje telitve iz tretje alinee osmega odstavka 23. člena te
uredbe se vložijo:
– za obdobje telitve od 11. decembra preteklega leta do
31. marca tekočega leta: od 1. junija do 30. junija tekočega leta;
– za obdobje telitve od 1. aprila tekočega leta do 31. julija
tekočega leta: od 1. oktobra do 31. oktobra tekočega leta;
– za obdobje telitve od 1. avgusta tekočega leta do
10. decembra tekočega leta: od 1. januarja do 31. januarja
naslednjega leta.

28. člen
(podpora za pridelavo lupinarjev)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prideluje mandlje, lešnike ali orehe (v nadaljnjem besedilu: lupinarji) je upravičen do podpore za pridelavo lupinarjev v skladu z 82., 83.,
84. in 85. členom Uredbe 73/2009/ES.
(2) Podpora za pridelavo lupinarjev znaša 120,75 eura
na hektar za površine, ki ne presegajo največje zajamčene
površine iz 83. člena Uredbe 73/2009/ES.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
podpore za pridelavo lupinarjev, če:
– ima sadovnjake lupinarjev vpisane v RKG;
– znaša najmanjša velikost površine GERK‑ov, za katero
se lahko uveljavi podpora za pridelovanje lupinarjev, 0,10 ha;
– je gostota dreves oziroma grmov na hektar najmanj
125 grmov pri lešnikih in najmanj 50 dreves pri orehih ali
mandljih.
(4) Če se lupinarji pridelujejo v ekstenzivnem sadovnjaku, je lahko sadovnjak zasajen z različnimi vrstami lupinarjev,
vključno z drugimi sadnimi vrstami, vendar mora potem vsaj
ena vrsta lupinarjev izpolnjevati minimalne pogoje glede gostote sajenja iz tretje alinee prejšnjega odstavka

Agencija mora ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, in Evropski komisiji sporočiti zahtevane
podatke v rokih, določenih v Uredbi 1121/2009/ES.

VI. VLAGANJE ZAHTEVKOV
29. člen
(vlaganje zahtevkov za izplačila)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev v zbirni vlogi vložijo
zahtevke v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, za:
– izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki iz te uredbe;
– dodelitev dodatkov za ovce in koze, hmeljišče in za
ohranitev živinoreje na kmetijskih gospodarstvih s travinjem
ter za dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma
kmetijska gospodarstva;
– pomoč za stročnice iz 27. člena te uredbe v letih 2010
in 2011;
– podporo za pridelovanje lupinarjev iz prejšnjega člena
te uredbe v letih 2010 in 2011.
(2) Zahtevki za posebno premijo za bike in vole iz 19. člena
te uredbe se v letih 2010 in 2011 vlagajo po obdobjih, v katerih
je bil zakol ali izvoz ali odprema opravljena, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike:
– za obdobje od 1. januarja do 31. maja: od 1. junija do
30. junija tekočega koledarskega leta;
– za obdobje od 1. junija do 30. septembra: od 1. oktobra
do 31. oktobra tekočega koledarskega leta;
– za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra: od 1. januarja do 31. januarja naslednjega koledarskega leta, pri tem
pa se upoštevajo pogoji za pridobitev premij in višina premije,
ki so veljali v letu, v katerem je bil zakol ali izvoz ali odprema
živali opravljena.
(3) Zahtevki za dodatno plačilo za poseben način reje in
izboljšanje kakovosti za ekstenzivno rejo ženskih govedi za

30. člen
(obveščanje)

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(prehodne in končne določbe)
(1) Ne glede na 9. člen te uredbe se plačilne pravice, ki niso
bile izkoriščene v letih 2007, 2008 in 2009, izdvojijo v nacionalno
rezervo in agencija po uradni dolžnosti izda odločbo o izdvojitvi
plačilnih pravic v nacionalno rezervo do 15. maja 2010.
(2) Ne glede na 9. člen te uredbe se plačilne pravice, ki so
bile dodeljene v letu 2008 in niso bile izkoriščene v letu 2008
in 2009, izdvojijo v nacionalno rezervo v letu 2010. Agencija
po uradni dolžnosti izda odločbo o izdvojitvi plačilnih pravic v
nacionalno rezervo do 15. maja 2010.
(3) V primeru, da je po postopku uskladitve GERK‑ov z
evidenco dejanske rabe na dan 17. januar 2010, posamezen
GERK razpadel na dva ali več manjših GERK‑ov zaradi odprave mostičkov, ki so prek linijskega objekta nekmetijske rabe
povezovali dve ali več površin z isto dejansko rabo, površina
GERK‑a posameznega kmetijskega gospodarstva pa je zato
manjša od 0,1 ha ali je skupna površina posameznega kmetijskega gospodarstva manjša od 0,3 ha, se že dodeljene plačilne
pravice, plačilne pravice z dovoljenjem in plačilne pravice za
praho v skladu z 81. členom Uredbe 1122/2009/ES ne izdvojijo
v nacionalno rezervo.
32. člen
(začeti postopki)
Postopki, začeti po določbah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 107/08), se končajo po
določbah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 107/08).
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 107/08).
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 00715-30/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2311-0067
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1: Pretvorbena tabela: koeficienti, ki se upoštevajo pri izračunu GVŽ v skladu
s četrtim odstavkom 8. člena te uredbe
Vrsta in kategorija živali
krave in govedo, starejše od 24 mesecev
govedo od 6 do 24 mesecev
govedo do 6 mesecev
ovce in koze

Priloge

Koeficient
1,00 GVŽ
0,60 GVŽ
0,2 GVŽ
0,15 GVŽ
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PRILOGA 3: Pretvorbena tabela: koeficienti, ki se upoštevajo pri izračunu GVŽ v skladu
s tretjim odstavkom 23. člena te uredbe
Vrsta in kategorija živali
krave in govedo, starejše od 24 mesecev
govedo od 6 do 24 mesecev

Koeficient
1,00 GVŽ
0,60 GVŽ
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Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud

Na podlagi sedmega odstavka 34. člena in drugega odstavka 37. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dodeljevanju regionalnih spodbud
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba podrobnejše določa pogoje in merila (v nadaljnjem besedilu: kriteriji) in postopek za dodeljevanje regionalnih
spodbud ter pogoje, merila in postopek za brezplačni prenos
stvarnega in finančnega premoženja države v last samoupravnim lokalnim skupnostim z namenom vlaganja tega premoženja
v razvojne programe.
II. REGIONALNE SPODBUDE
2. člen
(regionalne spodbude)
(1) Regionalne spodbude so spodbude, ki vplivajo na
regionalni razvoj in jih proračunski uporabniki na državni ravni
(v nadaljnjem besedilu: uporabnik) namenjajo za sofinanciranje
projektov iz izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: regijski projekt).
(2) Regionalne spodbude se dolgoročno indikativno načrtujejo in usklajujejo z regionalnimi razvojnimi programi, državnim razvojnim programom in programskimi dokumenti, ki
jih Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
pripravlja v skladu s pravnim redom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
(3) V postopku priprave državnega proračuna se v dokumentih razvojnega načrtovanja določijo vsebine in projekti, ki imajo značaj regionalnih spodbud, skladno z Uredbo o
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo
predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07).
(4) Regionalne spodbude se v postopku priprave državnega proračuna indikativno usklajujejo z izvedbenimi načrti
regionalnih razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: izvedbeni načrt) in s programi uporabnikov. Usklajevanje vodi
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba).
(5) Regionalne spodbude, ki nimajo značaja državnih
pomoči, se sofinancirajo do višine 100 odstotkov upravičenih
stroškov.
(6) Regionalne spodbude se dodeljujejo po postopku,
določenem v 3. do 9. členu te uredbe. Uporabnik, ki dodeljuje
regionalne spodbude po tem postopku, o tem obvesti službo.
3. člen
(dodeljevanje regionalnih spodbud)
(1) Regionalne spodbude se dodeljujejo za namene, opredeljene v regionalnih razvojnih programih na podlagi ciljev
posameznih uporabnikov.
(2) Postopek dodeljevanja regionalnih spodbud je dvofazni:
– v prvi fazi izvede služba povabilo subjektom spodbujanja razvoja na regionalni ravni iz 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05
in 127/06 – ZJZP) (v nadaljnjem besedilu: regionalna razvojna
agencija) za predložitev izvedbenih načrtov,
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– v drugi fazi izvedejo uporabniki javni poziv prijaviteljem
projektov iz izvedbenih načrtov za vložitev vlog za dodelitev
regionalnih spodbud.
4. člen
(povabilo službe za predložitev izvedbenih načrtov)
(1) Dodeljevanje regionalnih spodbud poteka na podlagi
povabila službe regionalnim razvojnim agencijam za predložitev izvedbenih načrtov. Povabilo se nanaša na spodbude vseh
uporabnikov. Vključuje pogoje financiranja, specifične kriterije
posameznih uporabnikov, okvirne kvote razpoložljivih sredstev
po uporabnikih in regijah ter druge elemente, določene v Uredbi
o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06).
(2) Regionalna razvojna agencija pripravi predlog kriterijev za umeščanje regijskih projektov v izvedbeni načrt, ki jih
potrdi svet regije.
(3) Regionalna razvojna agencija usmerja pripravo izvedbenega načrta, v sodelovanju z Regionalnim razvojnim
svetom in njegovimi odbori. Projekti se uvrščajo v izvedbeni
načrt v skladu z razvojnimi prioritetami in ukrepi, navedenimi v
regionalnem razvojnem programu.
(4) Regionalna razvojna agencija predloži predlog izvedbenega načrta službi, skupaj s sklepom sveta regije o njegovi
potrditvi in uporabljenimi kriteriji za izbor regijskih projektov ter
opisom postopka priprave.
(5) Služba lahko, po usklajevanju z vsemi uporabniki,
določi regionalni razvojni agenciji rok za dopolnitev predloga
izvedbenega načrta, če ta ni skladen s povabilom in Uredbo
o regionalnih razvojnih programih. Služba lahko predlaga tudi
spremembo vsebine predloga izvedbenega načrta. Po uskladitvi služba poda pisno mnenje o usklajenosti izvedbenega
načrta s kriteriji.
(6) Usklajen izvedbeni načrt sprejme svet regije. Regionalna razvojna agencija o tem obvesti vse uporabnike.
5. člen
(kriteriji)
(1) Kriteriji za izbor projektov iz drugega odstavka prejšnjega člena morajo biti skladni s cilji regionalnih razvojnih
programov in državnega razvojnega programa ter postavljeni
tako, da izbrani regijski projekti izkazujejo:
– regionalni pomen in
– vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje stanja
okolja.
(2) Glede na vsebino regionalne spodbude določi uporabnik dodatne specifične kriterije, ki se navedejo v povabilu
iz prvega odstavka prejšnjega člena. V primeru sofinanciranja
projektov iz sredstev kohezijske politike EU morajo specifični
kriteriji vsebovati tudi »Merila za izbor operacij financiranih iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013«, ki jih služba objavi na svoji spletni
strani.
6. člen
(javni poziv uporabnikov prijaviteljem projektov
iz izvedbenih načrtov za dodelitev sredstev)
(1) Z javnim pozivom k oddaji vlog za dodelitev regionalnih spodbud (v nadaljnjem besedilu: poziv) povabijo uporabniki
prijavitelje projektov iz izvedbenih načrtov, potrjenih in sprejetih
po postopku, določenem v prejšnjem členu, k oddaji vlog za
dodelitev regionalnih spodbud (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Postopek poziva vodi komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje predstojnik uporabnika ali od njega pooblaščena
oseba.
(3) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana,
ki morajo imeti strokovno izobrazbo in izkušnje, ki omogočajo
strokovno presojo vlog s področja, s katerega se dodeljujejo
regionalne spodbude.
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(4) Poziv mora biti objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije. Objava poziva mora vsebovati:
1. naziv in sedež uporabnika,
2. pravno podlago za izvedbo poziva,
3. predmet poziva,
4. pogoje za kandidiranje, ki morajo biti skladni s kriteriji
iz prejšnjega člena,
5. okvirno višino sredstev, ki je na razpolago za predmet
poziva,
6. v primeru sofinanciranja projektov iz namenskih sredstev EU, navedbo razmerja med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike,
7. navedbo obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, ali rokov, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev,
8. rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
9. datum odpiranja vlog ali datumi odpiranja vlog, če je v
pozivu predvideno njihovo zaporedno odpiranje,
10. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni
o izidu poziva,
11. informacija o tem, kje je na voljo dokumentacija poziva,
12. v primeru sofinanciranja projektov iz namenskih sredstev EU navedbo:
– zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim
morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1) in navodili
organa upravljanja,
– o morebitnem dopolnilnem financiranju,
– o upravičenih stroških, specifikaciji dokazil za izkazovanje stroškov in metodi za njihov izračun v skladu z navodili organa upravljanja ali s sklicevanjem na navodila organa
upravljanja,
– zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji,
– zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji
agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom,
– zahteve glede spremljanja prihodkov operacije,
– omejitve glede sprememb operacije v skladu s
57. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija
2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 25),
– posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne
operacije ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljen delež in
– druge podatke, če so potrebni,
13. vzorec pogodbe,
14. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik
predložiti uporabniku za dokazilo, da prejemnik izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva, in da je upravičen
do sredstev, ter
15. navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.
(5) Uporabnik mora vlagateljem omogočiti vpogled v dokumentacijo poziva.
(6) V dokumentaciji poziva morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili prejemniku izdelati popolno
vlogo.
(7) Uporabnik mora v dokumentaciji poziva navesti vse
pogoje, ki jih mora izpolnjevati prejemnik, in sestavine vloge
ter zahtevano dokumentacijo, ki so potrebne, da se vloga šteje
za popolno.
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(8) Komisija mora pred odločitvijo o objavi poziva oceniti,
ali je vsebina dokumentacije pripravljena tako, da je mogoče
pričakovati uspešen poziv in se odločiti, ali bo odpiranje javno.
Ocena in odločitev se zapišeta v zapisnik.
7. člen
(vloga za dodelitev in sklep o izboru prejemnika
regionalne spodbude)
(1) Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v
objavi poziva. Rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da
lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v dokumentaciji.
(2) Vloga mora biti predložena v zaprtem ovitku, ovitek pa
mora biti označen z besedilom »ne odpiraj – vloga« in navedbo
poziva, na katerega se nanaša.
(3) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija. Odpiranje se
izvede v roku, ki je predviden v pozivu, ali v predvidenih rokih,
če gre za zaporedno odpiranje vlog, pri čemer je čas od izteka
roka za dostavo vlog do odpiranja največ osem dni.
(4) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
(5) O odpiranju vlog komisija sproti voditi zapisnik, ki
vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet poziva,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena ali nazivi vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev),
– ugotovitve o popolnosti vlog in
– navedbo vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge,
– navedbo zavrženih vlog.
(6) Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog glede
na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna
popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
(7) Komisija v osmih dneh po odpiranju vlog pisno pozove
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok
za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
(8) Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolni, se zavrže s sklepom, ki se pošlje vlagatelju.
(9) Komisija strokovno pregleda popolne vloge in oceni
izpolnjevanje pogojev, ki so bili navedeni v pozivu in dokumentaciji poziva. Komisija mora o strokovnem pregledu popolnih
vlog in o njihovi oceni izpolnjevanja pogojev voditi zapisnik.
(10) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov regionalnih spodbud, ki ga podpišejo predsednik in
člani komisije.
(11) Predlog prejemnikov regionalnih spodbud se predloži
predstojniku uporabnika ali osebi, ki jo le‑ta pooblasti za odločanje o dodelitvi regionalnih spodbud.
(12) Predstojnik uporabnika ali oseba, ki jo je ta pooblastil za odločanje o dodelitvi regionalnih spodbud, izda sklep o
izboru prejemnikov regionalnih spodbud na podlagi predloga
iz prejšnjega odstavka. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti
svojo odločitev.
(13) Uporabnik mora v roku, navedenem v objavi poziva,
vse vlagatelje popolnih vlog s sklepom o izbiri obvestiti o odločitvi glede dodelitve regionalnih spodbud. V obrazložitvi sklepa
mora navesti razloge za svojo odločitev.
(14) Uporabnik mora prejemnika sredstev po uvrstitvi projekta v načrt razvojnih programov državnega proračuna pozvati
k podpisu pogodbe.
(15) Če prejemnik v osmih dneh od prejema poziva ne
podpiše pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.
8. člen
(pogodba)
Pred dodelitvijo sredstev se sklene pogodba med uporabnikom in prejemnikom. Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziva in naslova uporabnika in prejemnika sredstev,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
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3. višina dodeljenih sredstev,
4. časovni načrt porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na
primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo
sredstev,
– možnost, da lahko uporabnik kadar koli preveri namensko porabo sredstev,
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
med izvajanjem projekta ali programa ali najmanj zaključno
poročilo,
– dolžnost neposrednega uporabnika, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih
sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi,
– določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti
podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni časovni
načrt, sicer izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
6. druge obvezne sestavine pogodbe, ki so določene v
aktih in usmeritvah uporabnika in predpisih EU.
9. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Vlagatelj vloge lahko vloži pri uporabniku pritožbo
zoper sklep, s katerim je bila vloga zavržena, ali sklep o izbiri v
roku osmih dni od prejema sklepa.
(2) Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(3) Predmet pritožbe ne morejo biti kriteriji poziva.
(4) Uporabnik mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s
sklepom.
10. člen
(sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni,
ki so v javnem interesu)
(1) Pri določitvi indikativnega obsega sredstev po razvojnih regijah za sofinanciranje dejavnosti regionalnih razvojnih
agencij na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja se s 60‑odstotno utežjo upošteva fiksni
del, ki je enak za vse razvojne regije, in s 40‑odstotno utežjo
spremenljivi del. Spremenljivi del je odvisen od števila občin na
območju razvojne regije in indeksa razvojne ogroženosti regije.
Število občin se upošteva s 25‑odstotno utežjo, indeks razvojne
ogroženosti regije pa s 75‑odstotno utežjo.
(2) Sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni, ki so
v javnem interesu, se izvede na podlagi sklepa ministra, pristojnega za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: minister). Služba pošlje sklep ministra o dodeljeni regionalni kvoti regionalni
razvojni agenciji, ki je v času izdaje sklepa vpisana v evidenci pri
službi, in ji določi rok za predložitev dokumentacije, ki je potrebna
za sklenitev pogodbe o dodelitvi sredstev. Sredstva se dodelijo
na podlagi podpisane pogodbe med službo in regionalno razvojno agencijo. Če na podlagi sklepa sveta regije opravljajo razvojne naloge za razvojno regijo tudi območne razvojne agencije, so
te sopodpisnice pogodbe. V pogodbi se podrobno opredelijo in
finančno ovrednotijo naloge v javnem interesu, ki jih za razvojno
regijo izvajajo območne razvojne agencije.
(3) Odobrena sredstva je mogoče izplačati na podlagi
predloženih poročil o izvedenih aktivnostih.
11. člen
(pomoč občinam pri komunalnem urejanju
romskih naselij)
(1) Pomoči občinam pri komunalnem urejanju romskih
naselij se skladno s 35. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja dodeljujejo kot posebne regionalne
spodbude na prednostnih območjih, ki se soočajo z velikimi
strukturnimi problemi.
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(2) Do pomoči iz prejšnjega odstavka je upravičena ob-

– v kateri je v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, izvoljen predstavnik romske skupnosti v občinskem
svetu, ali
– v kateri je v skladu z določbami zakona, ki ureja položaj romske skupnosti, ustanovljeno posebno delovno telo
občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti,
katerega člani so tudi predstavniki romske skupnosti.
(3) Služba izvede javni razpis ali pozove upravičene občine k predložitvi projektov v višini indikativne kvote iz četrtega
odstavka tega člena. V javnem razpisu ali pozivu služba določi
dokumentacijo, ki jo treba predložiti za dodelitev pomoči in rok
za predložitev. Če se uporabi postopek s pozivom, lahko služba
določi občini rok za dopolnitev projektnega predloga. Služba
pripravi predlog programa, ki ga sprejme vlada.
(4) Indikativne kvote za upravičene občine se izračunajo
na podlagi razpoložljivega zneska sredstev na proračunski
postavki službe, skupnega števila upravičenih občin, ocene
opremljenosti romskih naselij z vodovodom, elektriko, kanalizacijo in prometno infrastrukturo, števila registriranih volivcev
romske skupnosti v občini in sredstev, ki pripadajo občini na
podlagi 21. do 23. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/09, 101/07 – odl. US in 57/08).
(5) Pomoč se lahko dodeli za sofinanciranje naslednjih
projektov v romskih naseljih:
– vodovodni sistemi kar vključuje zajetja in cevovode do
priključka uporabnika,
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le‑to potrebno zaradi
zaščite vodnih virov ali zaradi drugih ekoloških zahtev,
– elektrifikacija strnjenih naselij,
– novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih cest in poti,
– odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev naselij.
(6) Pri nakupu zemljišč se v javnem razpisu ali pozivu
določi zgornja meja sofinanciranja kvadratnega metra odkupljenega zemljišča ne glede na pogodbeno ceno.
(7) Pogodbe o dodelitvi sredstev so lahko večletne, pri
čemer se pri določitvi proste letne kvote upoštevajo že prevzete
pogodbene obveznosti iz prejšnjih let.
(8) Projekti se sofinancirajo do višine 100 odstotkov.
12. člen
(financiranje stroškov izvajanja programov
po posebnih zakonih)
Ne glede na sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni
ravni, ki so v javnem interesu v skladu z 10. členom te uredbe,
se skupni stroški priprave in izvajanja posebnega programa
s strani regionalne razvojne agencije financirajo po posebni
pogodbi, vendar lahko ti stroški predstavljajo največ tri odstotke
vrednosti posebnega programa.
13. člen
(nujni ukrepi regionalne politike)
(1) Samoupravnim lokalnim skupnostim in posameznikom
se lahko v posebnih nepredvidljivih okoliščinah, do katerih pride
zaradi naravne, ekološke ali druge nesreče, dodeli regionalna
spodbuda kot nujni ukrep regionalne politike.
(2) Nujni ukrepi regionalne politike iz prejšnjega odstavka
se izvajajo po postopku, določenem v 14. členu Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06,
70/07, 99/08 in 17/09).
III. PRENOS DRŽAVNEGA PREMOŽENJE V LAST
SAMOUPRAVNIM LOKALNIM SKUPNOSTIM ZARADI
VLAGANJ V RAZVOJNE PROGRAME
14. člen
(uporaba)
(1) Po postopku in ob izpolnjevanju meril in pogojev, ki
jih določa to poglavje, se lahko brezplačno prenese stvarno in
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finančno premoženje države (v nadaljnjem besedilu: premoženje) v last samoupravnim lokalnim skupnostim z namenom
vlaganja tega premoženja v razvojne programe (v nadaljnjem
besedilu: prenos premoženja).
(2) To poglavje se ne uporablja za kmetijska zemljišča
v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.
(3) Finančno premoženje iz prvega odstavka tega člena
obsega delnice in deleže države v regionalnih razvojnih institucijah.
(4) Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za ravnanje
s strateškimi nepremičninami, ki jih upravljavci premoženja ne
potrebujejo.
15. člen
(pobuda in začetek postopka za prenos premoženja)
(1) Služba začne postopek prenosa premoženja na:
– lastno pobudo,
– pobudo državnega organa, ki upravlja premoženje (v
nadaljnjem besedilu: upravljavec premoženja),
– pobudo regionalne razvojne agencije ali pobudo samoupravne lokalne skupnosti.
(2) Služba v postopku prenosa premoženja preveri:
1. ali bo premoženje uporabljeno v razvojnih programih,
2. ali upravljavec premoženja soglaša s prenosom,
3. ali samoupravna lokalna skupnost soglaša s pridobitvijo
lastninske pravice,
4. izpolnjevanje kriterijev, ki morajo biti izpolnjeni za izvedbo postopka:
– obstoj javnega interesa, utemeljenega z razvojnim
namenom,obstoj pozitivnega učinka prenosa v obliki povečane dodane vrednosti, kar mora biti utemeljeno z razvojnim
programom,
– število novo ustvarjenih delovnih mest ali število ohranjenih delovnih mest, utemeljeno s sanacijskim programom ali
razvojnim programom,
– obstoj drugega pozitivnega merljivega učinka prenosa
na izboljšanje stanja okolja ali oskrbe prebivalstva ali gospodarstva samoupravne lokalne skupnosti z razvojno infrastrukturo,
utemeljeno z razvojnim programom in
– morebitne zadržke, zaradi katerih postopka prenosa
premoženja ne bi bilo mogoče uspešno izpeljati.
(3) Če so pogoji in merila iz prejšnjega odstavka izpolnjeni, izda minister sklep o začetku prenosa premoženja, sicer
pobudo za začetek postopka zavrne.
(4) Služba pošlje sklep o začetku ali zavrnitvi postopka
prenosa premoženja predstojniku upravljavca premoženja in
drugim udeležencem v postopku.
16. člen
(letni načrt razpolaganja)
Upravljavec premoženja vključi premoženje, za katero je
izdan sklep o začetku postopka prenosa, v ustrezni letni načrt
razpolaganja s premoženjem.
17. člen
(priprava gradiva o prenosu premoženja
za obravnavo na vladi)
(1) Gradivo o prenosu premoženja za obravnavo na vladi
strokovno pripravi in uskladi služba.
(2) Premoženje, ki je predmet brezplačnega prenosa, se
prenese po ocenjeni vrednosti. Naročnik cenitve je upravljavec
premoženja, stroške cenitve krije samoupravna lokalna skupnost. Cenitev premoženja se ne opravi, če upravljavec premoženja oceni, da je vrednost premoženja nižja od 5.000 eurov.
(3) Gradivo o brezplačnem prenosu premoženja se lahko
nanaša na enega ali več predmetov prenosa. Poleg predloga
sklepa vlade in predloga pogodbe o brezplačnem prenosu
premoženja mora gradivo vsebovati:
– obrazložitev predloga brezplačnega prenosa premoženja z opredelitvijo ciljev in namenov prenosa ter dokazil, s
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katerimi se utemeljuje, da bo samoupravna lokalna skupnost
premoženje uporabila za razvojne programe,
– ocenitev vrednosti premoženja, če je bila narejena,
– pisno soglasje samoupravne lokalne skupnosti za pridobitev lastninske pravice.
18. člen
(sklep in pogodba o prenosu premoženja)
(1) Vlada na predlog službe sprejme sklep o brezplačnem
prenosu premoženja na samoupravno lokalno skupnost, potrdi
besedilo pogodbe o brezplačnem prenosu premoženja in izda
pooblastilo za njen podpis.
(2) Pogodba o brezplačnem prenosu finančnega in premičnega premoženja mora vsebovati:
– natančen opis premoženja, ki je predmet prenosa,
– navedbo lokalne skupnosti, na katero se premoženje
prenese,
– navedbo, da gre za brezplačen prenos,
– vrednost premoženja, ki je predmet prenosa,
– navedbo namena prenosa,
– natančen opis razvojnega programa, v katerega se vlaga premoženje, in dinamiko izvajanja razvojnega programa,
– opis, kako bo preneseno premoženje uporabljeno v
razvojnem programu,
– obveznosti lokalne skupnosti, da službi letno poroča o
uporabi premoženja v razvojnih programih,
– klavzulo, da celotne stroške sklenitve pogodbe nosi
samoupravna lokalna skupnost.
(3) Poleg sestavin iz prejšnjega odstavka mora pogodba
o brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja vsebovati
tudi:
– določbo o obligacijsko pravni prepovedi odsvojitve nepremičnine vsaj za 5 let, z ustrezno pogodbeno kaznijo za
primer kršitve,
– obveznost lokalne skupnosti, da službi letno poroča
ali nepremično premoženje še služi uresničevanju javnega
interesa,
– intabulacijsko klavzulo,
– zemljiškoknjižno dovolilo, s katerem si Republika Slovenija, za primer kršenja pogodbe, dogovori odkupno pravico, na
podlagi katere lahko zahteva povratno prodajo nepremičnine
za ceno, ki ne presega vlaganj v to nepremičnino, zmanjšano
za amortizacijo.
19. člen
(usklajevanje in obveščanje v postopku
prenosa premoženja)
(1) V postopku sprejemanja sklepa iz prejšnjega člena
mora služba predlog pogodbe o brezplačnem prenosu premoženja v delu, ki se nanaša na podatke o premoženju, uskladiti z
Ministrstvom za finance in Ministrstvom za javno upravo.
(2) Služba mora po en izvod predloga pogodbe, skupaj z
dokumentacijo, predložiti Ministrstvu za finance in Ministrstvu
za javno upravo.
20. člen
(zaključek postopka, spremljanje in nadzor prenosa
državnega premoženja)
(1) Postopek brezplačnega prenosa premoženja se konča
z vpisom na novo nastalega premoženjskega stanja v ustrezne
uradne evidence ali registre ali z odločitvijo, da se postopek
prenosa ustavi.
(2) Postopek brezplačnega prenosa premoženja se lahko
ustavi v katerikoli fazi s sklepom ministra.
(3) Če samoupravna lokalna skupnost krši pogodbo o
brezplačnem prenosu premoženja, lahko upravljavec premoženja uveljavi odkupno pravico za ceno, ki ne presega vlaganj
v to nepremičnino, zmanjšano za amortizacijo ali pogodbeno
kazen.
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(4) Samoupravna lokalno skupnost mora pridobljeno
premoženje voditi v svojih analitičnih evidencah dolgoročnih
sredstev kot neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna
sredstva ali dolgoročne finančne naložbe, še najmanj pet let po
začetku veljavnosti pogodbe o prenosu premoženja.
(5) Za nadzor in spremljanje izvajanja določil pogodbe o
prenosu lastninske pravice je odgovorna služba.
21. člen
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2. člen

Služba vzpostavi in vodi evidenco o opravljenih brezplačnih prenosih premoženja in enkrat na leto o tem poroča vladi.

(upravičenci)

22. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanje ureditve)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati in se uporabljati Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 110/04
in 93/05 – ZSRR‑1).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-15/2009/6
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-1536-0021
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

5146.

Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje
in ribištva za leto 2010

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena
Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
za leto 2010
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa način sofinanciranja zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje v letu 2010, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali
ali slane, če ta povzroči spomladansko pozebo, poplave in viharje ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za
primer zavarovaljivih bolezni (v nadaljnjem besedilu: bolezni)
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni
pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES)
št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1857/2006/ES).
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(2) Ta uredba določa tudi način sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih
objektih, sklenjenih v letu 2010, za primer morebitnega pogina
zaradi bolezni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 875/2007 z
dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za
pomoč de minimis v ribiškem sektorju in o spremembah Uredbe
(ES) št. 1860/2004 (UL L št. 193 z dne 25. 7. 2007, str. 6; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 875/2007/ES).

(evidenca in poročanje)

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Stran

(1) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje
kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva
kot fizične ali pravne osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v 2. točki 2. člena
Uredbe 1857/2006/ES, v Republiki Sloveniji in so mala ali
srednje velika podjetja, kakor so opredeljena v 2. členu Uredbe
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), ter sklenejo
zavarovalno pogodbo z izvajalcem zavarovanja iz 7. člena te
uredbe in izpolnjujejo naslednja pogoja:
– kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register
kmetijskih gospodarstev;
– pravne osebe morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu
zavarovalne pogodbe predložiti izjavo, da so malo ali srednje
veliko podjetje ter izjavo, da niso podjetje v težavah iz priloge
2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih ob morebitnem
poginu zaradi bolezni so upravičene fizične ali pravne osebe,
ki opravljajo dejavnost vzreje vodnih živali v Republiki Sloveniji
in sklenejo zavarovalno pogodbo z izvajalcem zavarovanja iz
7. člena te uredbe ter izpolnjujejo naslednja pogoja:
– nosilci dejavnosti vzreje vodnih živali morajo biti vpisani
v Register proizvodnje akvakulture, ki ga vodi Veterinarska
uprava Republike Slovenije;
– fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost vzreje
vodnih živali, morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe predložiti izjavo, da niso podjetje v težavah iz
priloge 2 te uredbe.
(3) Upravičenci lahko sklenejo zavarovalno pogodbo po
pooblaščencih, kakršna so društva, zadruge ali druge pravne
ali fizične osebe, pri čemer mora biti iz pooblastila ali tako
sklenjene zavarovalne pogodbe razviden predmet zavarovanja
posameznega upravičenca.
3. člen
(roki sklenitve zavarovalnih pogodb)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z zavarovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec iz
tretjega odstavka prejšnjega člena sklene z izvajalcem zavarovanja iz 7. člena te uredbe za zavarovanje posevkov, nasadov
in plodov v obdobju od objave zadevne sheme pomoči v skladu
z Uredbo 1857/2006/ES do 31. avgusta 2010.
(2) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z zavarovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec iz
tretjega odstavka prejšnjega člena sklene z izvajalcem zavarovanja iz 7. člena te uredbe za zavarovanje živali na kmetijskem
gospodarstvu za primer bolezni v obdobju od objave zadevne
sheme pomoči v skladu z Uredbo 1857/2006/ES do 31. decembra 2010.
(3) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z zavarovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec
iz tretjega odstavka prejšnjega člena sklene z izvajalcem zavarovanja iz 7. člena te uredbe za zavarovanje vzreje vodnih
živali v ribogojnih objektih v obdobju od 1. januarja 2010 do
31. decembra 2010.
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4. člen
(sredstva)

Skupna sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje in vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih po tej uredbi se zagotavljajo do višine sredstev
na proračunski postavki prilagajanje podnebnim spremembam
finančnega načrta ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za
leto 2010.
5. člen
(pogoji in višina sofinanciranja zavarovalne premije
za posevke, nasade in plodove)
(1) Sofinancirajo se zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov, nasadov in plodov, ki so navedeni v I. delu priloge
1A, ki je sestavni del te uredbe, pred nevarnostmi iz 1. člena
te uredbe ter zagotavlja zavarovalno kritje z odbitno franšizo v
višini najmanj 15 odstotkov zavarovalne vsote posevka, nasada
ali plodov na posamezni zavarovani površini.
(2) Podatki o odbitni franšizi, površini posevkov in nasadov ter vrednosti pridelka oziroma zavarovalni vsoti posamezne zavarovane kmetijske kulture morajo biti jasno razvidni iz
zavarovalne pogodbe.
(3) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov znaša 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Odkup odbitne franšize se po tej uredbi ne sofinancira.
(5) Sofinanciranje iz prvega odstavka tega člena je navzgor omejeno z določeno zavarovalno vsoto zavarovane kmetijske kulture na hektar, kakor je navedeno v prilogi 1B, ki je
sestavni del te uredbe.
6. člen
(pogoji in višina sofinanciranja zavarovalne premije
za bolezni živali)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje
živali na kmetijskem gospodarstvu ali v ribogojnih objektih
pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni in zakola živali na
kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico oziroma
usmrtitve tovrstnih živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola
zaradi bolezni.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje bolezni živali po tej uredbi, opredeljenih v II. delu priloge
1A te uredbe, znaša 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih
poslov, nanaša pa se na stalež zavarovanih živali oziroma na
stalež dejansko zavarovanih živali na zavarovalni pogodbi na
datum obračunane premije.
(3) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje pred nevarnostjo bolezni pri vzreji vodnih živali znaša 30
odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Pri sofinanciranju zavarovalne premije za zavarovanje
vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih pred poginom zaradi bolezni izvajalec zavarovanja pred sklenitvijo zavarovalne
pogodbe v osrednji evidenci pomoči de minimis za ribištvo
preveri in dokazuje možnost take sklenitve v skladu z Uredbo
875/2007/ES.
(5) Poleg pomoči za plačilo zavarovalne premije za
zavarovanje bolezni živali na kmetijskem gospodarstvu po
tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko dodeli
še druga pomoč iz javnih sredstev, če s takšnim seštevanjem
pomoči ni presežena najvišja stopnja intenzivnosti pomoči, in sicer 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije,
vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih
poslov.
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7. člen
(izvajalci zavarovanja)
(1) Izvajalci zavarovanja po tej uredbi so zavarovalnice,
ki opravljajo zavarovalne posle v skladu s prvim odstavkom
3. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 69/08, 19/09 in 49/09;
v nadaljnjem besedilu: ZZavar) in so pridobile dovoljenje za
opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti zavarovanje
požara in elementarnih nesreč iz 8. točke drugega odstavka
2. člena ZZavar oziroma dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje iz 9. točke
drugega odstavka 2. člena ZZavar.
(2) Sofinancirani del premije uveljavljajo izvajalci zavarovanja v skladu z 10. členom te uredbe.
(3) Izvajalci zavarovanja vlagajo zahtevke za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije (v nadaljnjem besedilu:
zahtevki) posebej:
– za posevke, nasade in plodove do 30. septembra
2010;
– za živali najpozneje do 31. marca 2011;
– za vzrejo vodnih živali v ribogojnih objektih najpozneje
do 31. marca 2011.
8. člen
(evidenca zavarovanj)
Izvajalcem zavarovanja se za vzpostavitev evidence zavarovanj in za potrebe izvajanja zavarovanj po tej uredbi v skladu
s 169. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v
nadaljnjem besedilu: ZKme‑1) in 154. členom ZZavar omogoči
dostop do registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in
drugih potrebnih registrov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
9. člen
(trajanje zavarovanja)
Izvajalci zavarovanja in upravičenci sklepajo zavarovanje
po tej uredbi:
– za eno rastno dobo pri zavarovanju posevkov, nasadov
in plodov ter
– za največ eno zavarovalno leto pri zavarovanju živali.
10. člen
(uveljavljanje zahtevkov)
(1) Izvajalci zavarovanja vlagajo zahtevke na Agencijo
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: agencija) na obrazcu iz priloge 3, ki je
sestavni del te uredbe. Zahtevku je treba priložiti seznam upravičencev na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Izvajalci zavarovanja morajo na agencijo ločeno poslati zahtevke za sofinanciranje zavarovalne premije za posevke
in plodove, zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih premij za
bolezni živali in zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih premij
za bolezni vodnih živali.
(3) Seznam upravičencev iz prvega odstavka tega člena
morajo izvajalci zavarovanja predložiti agenciji tudi v elektronski obliki v preglednici Excel. Iz preglednice mora biti jasno
razvidno, na kateri zahtevek se nanaša, vsebovati pa mora ime
izvajalca zavarovanja, datum zahtevka, število upravičencev in
znesek za plačilo.
(4) Izvajalci zavarovanja morajo za upravičence, ki so
sklenili zavarovanje prek pooblaščencev, predložiti seznam s
podatki iz priloge 4 te uredbe.
(5) Pooblaščenec mora od upravičenca pridobiti pooblastilo za sklenitev zavarovalne pogodbe. Pooblaščenci morajo
ta pooblastila hraniti in jih na zahtevo agencije predložiti v
pregled.
11. člen
(vračilo sredstev)
(1) Upravičenec je odgovoren za verodostojnost podatkov, ki jih sam oziroma prek pooblaščenca predloži izvajalcu
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zavarovanja pri sklepanju zavarovanja. Če agencija med obdelavo ugotovi, da je upravičenec navajal napačne podatke,
ki so potrebni za ugotavljanje upravičenosti do sofinanciranja,
se upravičencu sofinancirani del premije ne odobri. Zahtevek
izvajalca zavarovanja se za neupravičeni del zavrne.
(2) Če agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bili
podatki, ki so potrebni za ugotavljanje upravičenosti do sofinanciranja napačni, mora izvajalec zavarovanja vrniti že prejeti
sofinancirani del premije v proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
12. člen
(vrednotenje škode)
Pri vrednotenju škode se upoštevajo zavarovalne vsote,
dogovorjene v zavarovalni pogodbi.
13. člen
(poročanje)
(1) Izvajalci zavarovanja morajo v enem mesecu po rokih, določenih v tretjem odstavku 7. člena te uredbe, poročati
ministrstvu o skupni višini in številu sklenjenih zavarovalnih
pogodb ter fizičnih elementih, ki izražajo višino zavarovanja v
kmetijstvu po tej uredbi, na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) Izvajalci zavarovanja v dveh mesecih po zaključku
poslovnega leta poročajo ministrstvu o zavarovalno‑tehničnem izidu zavarovanja za posevke, nasade in plodove ter
živali. Ministrstvo to poročilo pošlje ministrstvu, pristojnemu
za finance.
(3) Agencija mesečno poroča ministrstvu o višini dodeljenih sredstev izvajalcem zavarovanja, o opravljenih kontrolah in
o številu upravičencev, ki so sklenili zavarovanje.
(4) Agencija poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh po
tej uredbi za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov ter za zavarovanje živali na
kmetijskem gospodarstvu skladno s pravilnikom, ki ureja način
posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
(5) Agencija v 15 dneh po prenosu sredstev na račun
izvajalca zavarovanja, ki jih je odobrila na podlagi njegovega
zahtevka za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje
vodnih živali, poroča ministrstvu o izplačilu sredstev po posameznem upravičencu skladno z določbami pravilnika.
14. člen
(preverjanje)
(1) Agencija opravlja potrebno preverjanje zavarovalnih
pogodb iz prvega odstavka 2. člena te uredbe na vzorcu dveh
do petih odstotkov skupnega števila zavarovalnih pogodb, sklenjenih v letu 2010. V primeru da agencija na vzorcu ugotovi
večje število neskladij zavarovalnih pogodb z določbami te
uredbe, se vzorec lahko razširi.
(2) Ministrstvo spremlja gibanje zavarovalnih premij iz
5. in 6. člena te uredbe za oblikovanje politike zavarovanja v
kmetijstvu in ugotavljanje višine potrebnih sredstev za sofinanciranje zavarovalnih premij.
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(3) Za preverjanje iz prvega odstavka tega člena izvajalec
zavarovanja dovoli agenciji vpogled v zavarovalne pogodbe,
izjave in pooblastila oziroma ji te podatke na njeno zahtevo
predloži.
15. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo pristojni inšpektorji na podlagi določb ZKme‑1, Zakona o morskem
ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in Zakona o sladkovodnem
ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).
16. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 400 do 4. 000 eurov se za prekršek kaznuje upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če je navedel napačne podatke iz 11. člena te
uredbe.
(2) Z globo od 400 do 4. 000 eurov se za prekršek kaznuje
izvajalec zavarovanja, ki ne poroča v skladu s 13. členom te
uredbe.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca
zavarovanja.
(5) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje posameznik.
17. člen
(začetek uporabe)
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, se
začnejo uporabljati po objavi vpisne številke izvzetja tozadevne sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata
za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, s čimer
se šteje, da je shema pomoči objavljena v skladu z Uredbo
1857/2006/ES. Ministrstvo o tem objavi obvestilo na svoji spletni strani.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 00715-31/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2311-0061
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1A:

Seznam kmetijske proizvodnje, za katero se sofinancira zavarovalna premija
v letu 2010
I. del: Zavarovanje posevkov, nasadov in plodov
a) ŽITO: ajda, ječmen, koruza, oves, proso, pšenica, rž, soržica in drugo žito.
b) INDUSTRIJSKE RASTLINE: bob za zrnje, buče, cikorija za koren, konoplja za vlakno in seme, lan za
vlakno in seme, mak, oljna ogrščica, sirk za metle in seme, sladkorna pesa za koren, sladkorna pesa za
seme, soja, sončnice za zrnje, tobak, tobak za seme in druge industrijske rastline, ki niso posebej
navedene.
c) VRTNINE: artičoka, cvetača, čebula in česen, dinje, fižol (stročji), fižol v zrnju, merkantilni grah,
semenski grah, koleraba, korenje, krompir (merkantilni), krompir (semenski), kumare, leča, lubenice,
ohrovt (glavnati, brstični in listnati), paprika, paradižnik, pastinak, peteršilj, razsadi vrtnin in drugih kultur
razen tobaka, redkvica, solata za prehrano, zelje, zdravilna zelišča, njivska zelišča in vrtnine, ki niso
posebej navedene.
č) VINOGRADI: matičnjaki (ključi), trtne cepljenke, vinogradi (grozdje).
d) SADOVNJAKI: aktinidije – kivi, aronija, bezeg, breskve, češnje, fige, hruške, jabolka, jagode, jagode
sadike (živice), kaki, kosmulje, kosmulje sadike, kutine, lešniki, maline, mandlji, marelice, nektarine,
matičnjaki sadnih vegetativnih podlag, oljka, orehi, ribez, ribez sadike, robide, sadne drevesnice, slive,
višnje, sadne sadike v nasadih in drevesnicah ter drugo sadje, ki ni posebej navedeno.
Zavarovanje pridelka sadja za izgubo količine in kakovosti: jablane, hruške, breskve, robide, maline in
višnje.
e) PRIDELAVA SEMENA POLJŠČIN: seme – pšenica, seme – rž, seme – ječmen, seme – koruza, seme
– ajda, seme – oves, seme – oljna ogrščica, krompir – semenski nasadi, krompir – nasadi 100 m, seme –
sladkorna pesa, seme – konoplja, seme – druge krmne rastline, seme – krmna pesa, seme – vrtnine.
f) KRMNE RASTLINE: seno – trave na njivah, trajno travinje (enokosno, dvokosno, tri- in večkosno),
travno-deteljne mešanice (TDM), deteljno-travne mešanice (DTM), pašno-kosni travnik, trajni pašniksveže, planinski pašnik, detelja, lucerna, krmna pesa, krmno korenje, koruzna silaža, krmna repa,
strniščna repa, krmni grah, krmni bob, sladka lupina, krmna ogrščica, krmna repica, krmni ohrovt, krmni
radič, podzemna koleraba, grašica, bela gorjušica, krmni sirek, oljna redkev, druge krmne rastline, pitnik,
sudanska trava.
g) HMELJ
h) DRUGE RASTLINE

II del: Zavarovanje živali
1. govedo
2. prašiči
3. kopitarji
4. drobnica
5. druge živali (čebele, perutnina, kunci, divjad v obori in podobno)
6. vodne živali v ribogojnih objektih

Priloga

Uradni list Republike Slovenije

Št.

113 / 31. 12. 2009 /

Stran

15505

PRILOGA 1B:

Zavarovalna vsota za posamezno kmetijsko kulturo na hektar
(peti odstavek 5. člena te uredbe)
Kultura

Zavarovalna vsota na hektar (v €)
ŽITA

Ajda
Ječmen
Koruza v zrnju
Oves
Proso
Pšenica, merkantilna
Rž
Pira
Triticale

650
800
935
770
775
715
680
450
990
INDUSTRIJSKE RASTLINE

Buče, seme
Oljna ogrščica
Sladkorna pesa za koren
Soja
Sončnice
Hmelj (pridelava)
Hmelj (novi nasad, certifikat)

1912
1140
1800
1330
625
10200
3655
VRTNINE

Cvetača
Čebula
Česen
Melona
Fižol, stročji
Fižol v zrnju
Grah, sveži
Koleraba
Korenček
Krompir, pozni
Krompir, zgodnji
Krompir, semenski
Kumare, solatne
Kumare za vlaganje
Lubenice
Brstični ohrovt
Ohrovt, listnati
Paprika
Paradižnik
Peteršilj
Solata
Zelje, belo zgodnje

12980
8400
8500
6750
11760
3375
5340
6900
12900
7600
6380
15000
12600
11250
6000
3000
11750
15000
20000
41800
10000
9000

3
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Zelje, rdeče
Zelje, belo pozno
Šalotka
Por
Kitajsko zelje
Rdeča pesa
Solata, endivija
Radič
Blitva
Brokoli
Motovilec
Špinača
Bučke
Jajčevec
Šparglji, zeleni
Šparglji, beli

7500
13800
6600
19800
17400
5100
18500
10350
5950
13500
29190
18900
10800
17750
6615
12500
PRIDELAVA SEMENA

Seme – pšenica
Seme – rž
Seme – ječmen
Seme – koruza
Seme – ajda
Seme – oves
Seme – oljna ogrščica
Krompir – semenski nasad
Krompir – nasadi 100 m
Seme – sladkorna pesa
Seme – krmna pesa
Seme trav
Seme lansberška zmes

832
777
1160
3450
664
945
8350
15000
8100
4525
90
684
150
KRMNE RASTLINE

Trajno travinje – enokosno
Trajno travinje – dvokosno
Trajno travinje tri- in večkosno
Travno-deteljna mešanica (TDM)
Pašno-kosni travnik,
Trajni pašnik – sveže
Planinski pašnik
Detelja
Lucerna
Krmna pesa
Krmno korenje
Koruzna silaža
Krmna repa
Strniščna repa
Krmni grah
Krmni bob
Sladka lupina
Krmna ogrščica
Krmna repica

240
360
680
472
240
140
20
472
720
1750
1400
900
700
600
400
400
600
3000
3000
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3000
3000
3500
3000
170
4500
300
400
584
SADJE

Aktinidija, kivi
Breskve, namizne
Češnje
Smokva
Hruške
Jabolka
Jagode
Kaki
Kutine
Lešnik v lupini
Maline
Mandlji
Marelice
Oljka
Orehi
Ribez
Robide
Slive in češplje
Višnje
Nektarine
Borovnice gojene
Kostanj
Travniški sadovnjak

29100
6000
24000
12900
14000
12250
10200
22200
2500
2508
41040
1720
15000
7100
2090
35910
3440
7700
15800
9000
13080
575
3000
SADNE SADIKE V NASADIH IN DREVESNICAH

Sadike jablan v nasadih
Sadike hrušk v nasadih
Sadike breskev v nasadih
Podlage sadnih vrst
Okulirane podlage sadnih vrst
Sadike sadnih vrst

12720
10868
4837,5
12600
16600
50000
GROZDJE

Grozdje, belo za predelavo
Grozdje, rdeče za predelavo

3000
3825
SADIKE IN CEPLJENKE VINSKE TRTE

Sadike
Cepljenke
Podlage

4800
72000
116200

Opomba: Za kulture iz priloge 1A, ki v prilogi 1B niso navedene, se sofinancirajo zavarovalne
premije, navedene na zavarovalnih pogodbah.
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PRILOGA 2:

IZJAVA PODJETJA
o izpolnjevanju pogojev za malo ali srednje veliko podjetje
ter o tem, da podjetje ni v težavah1

Podpisani …………………………………………..……izjavljam, da …………………..……………...
(ime in priimek ter naziv pooblaščene osebe za zastopanje)

(naziv podjetja)

1) spada med mala ali srednje velika podjetja, kakor jih opredeljuje priloga I Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s
skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL
L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3)2,
2) ne spada med podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2)3.

Kraj:……….
Datum:……..

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
………………………….

1

Fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost vzreje vodnih živali, morajo izpolnjevati le pogoj, da niso
podjetje v težavah.

2

Kategorijo malih in srednje velikih podjetij sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni
promet, ki ne presega 50 milijonov eurov, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov eurov.

3

Smernice v 10. točki opredeljujejo, da je podjetje v težavah načeloma in ne glede na velikost v naslednjih
okoliščinah:
– če je pri družbah z omejeno odgovornostjo izgubljenega več kot polovica osnovnega kapitala in je bila v
preteklih 12 mesecih izgubljena več kot četrtina tega kapitala ali
– če je pri družbah, v kateri vsaj nekaj družbenikov neomejeno odgovarja za dolg družbe, izgubljenega
več kot polovico kapitala, prikazanega v računovodski evidenci družbe, in je bila v preteklih 12 mesecih
izgubljena več kot četrtina tega kapitala ali
– če družba, ne glede na vrsto, po domači zakonodaji izpolnjuje merila za uvedbo katerega od postopkov
zaradi insolventnosti (merila določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09).
Podjetje lahko velja za podjetje v težavah, tudi če ni izpolnjena nobena od zgornjih okoliščin, zlasti ob
prisotnosti običajnih znakov podjetja v težavah, kot so naraščajoče izgube, upadanje prometa, kopičenje
zalog, presežki prostih zmogljivosti, padanje denarnih tokov, naraščajoči dolgovi, naraščajoči stroški
obresti ali zmanjševanje čiste vrednosti sredstev.
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PRILOGA 3:

Zahtevek za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske
proizvodnje in ribištva

A) PODATKI O VLAGATELJU:
1. Naziv in naslov vlagatelja zahtevka: ....................................................…...
2. Matična številka: ……………………………………………………..……
3. Podatki osebe za stike:
- ime in priimek: ..........................................................................................
- e-naslov:………………….………………………………………………
- telefon: ......................................................................................................
4. Številka transakcijskega računa:…………………………………………...
5. Sklic: ………………………………………………………………..……..

B) ZNESEK ZA PLAČILO (v €): ………………………………………..…

Kraj: ………………
Datum: ……………

Žig:

Podpis vlagatelja zahtevka:
…………………………..
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Upravičenec

-4-

Naslov 1)

-5-

Davčna
številka

-6-

Št. KMG
MID
ali št.
ribogojnega objekta
-7v EUR

Višina
obračunane
zavarovalne
premije (skupaj
z DPZP) 2)
-8v EUR

Višina
sofinanciranega
deleža zavarovalne
premije
iz proračuna RS

-10-

Skupna višina
sofinanciranja
(v %)
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-9-

Datum
sklenitve
zavarovanja

Št.

Opomba: 1) Zavarovalnica mora pri upravičencu vpisati ločeno ulico s hišno številko, številko pošte in pošto.
2) Navede se višina obračunane zavarovalne premije, ki je predmet sofinanciranja (pri živalih temeljno zavarovanje).

Številka
Zavarovalne
pogodbe

15510 /

Zap.
št.

Število strani: _____ od _____

Seznam upravičencev, za katere se vlaga zahtevek
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PRILOGA 5:
Podatki za poročilo o številu in skupni višini sklenjenih zavarovanj ter o fizičnih
elementih pri opravljenem zavarovanju posevkov, nasadov in plodov ter živali
za čas od ……….. do ……………..
v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010
Zavarovalnica:
----------------------------------------------------------------------A) Posevki, nasadi in plodovi
Kmetijska rastlina

1
SADJE, INTENZIVNI
NASADI

Površina
zemljišč z
zavarovanimi
posevki, nasadi
in plodovi (v ha)
2

Število
zavarovalnih
pogodb

Skupna višina
obračunanih
premij, z
davkom (v €)

Sofinancirani
del iz
proračuna RS
(v €)

Delež
sofinanciranja
(v %)

3

4

5

6 (5 : 4)

HMELJ
VINOGRADI

DRUGE KULTURE
(brez trajnih nasadov
in travinja)
Od tega:
– žito
– koruza
– krmne rastline
– pridelava semena
poljščin
– vrtnine
– druge rastline

SKUPAJ A:

/

10
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B) Živali

Vrsta in kategorija živali

1

Druga
Skupna
Sofinancirani pomoč iz
Število
Število
višina
del iz
javnih
zavarovanih zavarovalnih obračunanih
zavarovalnih proračuna RS sredstev
živali
pogodb
(v €)
premij, z
(v €)
davkom (v €)
2
3
4
5
6

GOVEDO
PRAŠIČI
KOPITARJI
DROBNICA
DRUGE ŽIVALI
VODNE ŽIVALI V
RIBOGOJNIH OBJEKTIH

SKUPAJ B:

/

/

SKUPAJ A IN B:

/

/

Skupno število zavarovanih kmetijskih gospodarstev:
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Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem
z nitrati iz kmetijskih virov

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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) ter za izvrševanje 4. člena Zakona
o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 20. člena Zakona o živinoreji (Uradni list
RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP‑1, 110/02 – ZGO‑1 in 45/04 –
ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati
iz kmetijskih virov
1. člen
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 91/676/EGS z dne
12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z
nitrati iz kmetijskih virov (UL L št. 375 z dne 31. 12. 1991, str. 1),
zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu
251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega
postopka s pregledom Prilagoditev regulativnemu postopku s
pregledom – Prvi del (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1)
določa:
– mejne vrednosti vnosa dušika iz kmetijskih virov v tla
ali na tla in
– ukrepe za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja
voda, ki ga povzročajo nitrati iz kmetijskih virov.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. vnos dušika je vnos dušika v tla ali na tla z gnojenjem
v obliki organskih ali mineralnih gnojil, z namakanjem in z drugimi snovmi, ki vsebujejo dušik in se izraža v masnih enotah
na površino tal;
2. dušikova spojina je katerakoli snov, ki vsebuje dušik,
razen plinastega molekularnega dušika;
3. letni vnos dušika v tla ali na tla je vnos dušika v tla ali
na tla v obdobju enega koledarskega leta;
4. vnos v tla ali na tla je dodajanje snovi tlom z nanašanjem na površino ali injeciranjem v tla, vnašanjem pod površino
ali mešanjem s površinskimi plastmi tal;
5. gnojilo je katerakoli snov, ki vsebuje dušikovo spojino
ali dušikove spojine in je namenjena spodbujanju rasti rastlin;
6. organska gnojila so živinska gnojila in druga gnojila
organskega izvora, kakor so komposti iz rastlinskih ostankov,
blato čistilnih naprav, ostanki predelave bioplinarn, mulji, šota
in druga gnojila v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, in predpisom, ki ureja
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
7. živinsko gnojilo so hlevski gnoj, gnojevka in gnojnica.
Hlevski gnoj so iztrebki domačih živali, kot sta blato in seč,
pomešani s steljo. Gnojevka so iztrebki domačih živali, kot sta
blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali
manjšim dodatkom vode. Gnojnica je mešanica seča domačih
živali z vodo in snovmi, ki nastanejo iz seča zaradi naravne
presnove ter odcednih voda iz gnojišč. Med živinska gnojila
uvrščamo tudi kompostiran hlevski gnoj;
8. mineralno gnojilo je gnojilo v skladu s predpisi, ki urejajo mineralna gnojila;
9. uležan hlevski gnoj je gnoj, ki je bil v povprečju skladiščen najmanj dva meseca. Če je skladišče za ta gnoj urejeno
posebej, tako da je onemogočeno mešanje s svežim gnojem,
zadostuje skladiščenje dva meseca. Če pride med skladiščenjem gnoja do mešanja s svežim gnojem, potem se šteje, da je
bil gnoj v povprečju skladiščen dva meseca, če je od predhodnega praznjenja gnojišča preteklo vsaj štiri mesece;
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10. začetno gnojenje je gnojenje pred setvijo oziroma ob
setvi oziroma saditvi rastlin;
11. dognojevanje je gnojenje med rastno dobo rastlin;
12. zamrznjena tla so tla, ki so tako zamrznjena, da ne
morejo vpiti uporabljene količine gnojevke ali gnojnice, kar povzroči njuno zadrževanje na površini ali površinsko odtekanje;
13. tla, nasičena z vodo, so tla, ki ne morejo vpiti dodatnih
količin vode;
14. za tla, prekrita s snežno odejo, se štejejo tla, na
katerih je povprečna debelina snežne odeje višja od 10 cm.
Debelino snežne odeje merimo na najmanj desetih mestih,
enakomerno porazdeljenih na dejanski površini tal, ki jo nameravamo gnojiti, v primeru nadzora pa na dejanski površini tal,
ki je že bila pognojena;
15. strmo zemljišče je zemljišče s povprečnim nagibom
nad 20%;
16. tla so po teksturi lahka, srednje težka in težka. Lahka
tla so peščena, peščeno‑ilovnata ali ilovnato‑peščena. Srednje
težka tla so peščeno‑glinasto‑ilovnata, glinasto‑ilovnata, ilovnata, meljasto‑ilovnata ali meljasta. Težka tla so meljasto‑glinasto‑ilovnata, meljasto‑glinasta, peščeno‑glinasta ali glinasta;
17. bilanca dušika je razlika med vnosom dušika pri gnojenju in odvzemom dušika, ki ga z določene kmetijske površine
odpeljemo s pridelki. Izražena je v kg N/ha;
18. enota rabe kmetijskih zemljišč je strnjena površina
kmetijskega zemljišča z enako vrsto dejanske rabe na eni ali
več zemljiških parcelah ali na njenem delu ali njihovih delih, ki
je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva. Vrste dejanske
rabe so opredeljene v predpisu, ki ureja evidenco dejanske
rabe kmetijskih zemljišč;
19. kmetijska zemljišča v uporabi so zemljišča, ki jih kmetijska gospodarstva uporabljajo za kmetijsko pridelavo;
20. kmetijsko gospodarstvo je kmetijsko gospodarstvo v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
21. rastlinjaki so prostori, ki so v celoti ali le delno zaščiteni pred zunanjimi vplivi in v katerih je omogočeno pridelovanje
rastlin vse leto, posebej jeseni, pozimi in spomladi, in sicer: rastlinjaki s trdo kritino, plastenjaki z mehko kritino, tuneli, pokriti
s folijo in zaprte grede;
22. zelena odeja je naravno ali sejano travinje ter njiva,
pokrita s strnjeno rastlinsko odejo;
23. ozimine so kmetijske rastline razen travinja, ki jih
sejemo jeseni z namenom prezimitve posevka;
24. živina so vse živali, ki se vzdržujejo za uporabo ali
dobiček;
25. turnusna reja je reja, pri kateri je hlev naseljen v času
turnusa, prazen pa med dvema turnusoma;
26. sladka voda je naravna voda z nizko koncentracijo
soli, ki je pogosto sprejemljiva kot primerna za odvzem in obdelavo za proizvodnjo pitne vode;
27. podzemna voda je voda pod površino tal v zasičenem
območju in v neposrednem stiku s tlemi in podtaljem;
28. onesnaževanje je neposredno ali posredno odvajanje
dušikovih spojin iz kmetijskih virov v vodno okolje, ki ogroža
zdravje ljudi, škoduje živim virom in vodnim ekosistemom,
zmanjšuje možnost za rekreacijo ali ovira druge zakonite načine rabe vode.
3. člen
Zaradi varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov je celotno območje Republike Slovenije opredeljeno kot ranljivo območje.
4. člen
Zavezanci za izvajanje določb te uredbe so vsa kmetijska gospodarstva, ki izvajajo gnojenje, oziroma kmetijska gospodarstva,
kjer pri izvajanju njihove dejavnosti nastajajo živinska gnojila.
5. člen
(1) Na območju iz 3. člena te uredbe letni vnos dušika iz
živinskih gnojil ne sme presegati 170 kg N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi na ravni kmetijskega gospodarstva.
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(2) Letni vnos dušika v tla z živinskimi gnojili se izračuna
na podlagi podatkov o številu živali na kmetijskem gospodarstvu in letne količine dušika v živinskih gnojilih, ki ga prispevajo
posamezne vrste in kategorije domačih živali in so prikazani v
preglednici 1 v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Pri izračunu skupne bilance dušika se upoštevajo tudi ustrezna pisna
dokazila o prejeti ali oddani količini živinskih gnojil.
(3) Če na kmetijskem gospodarstvu prihaja do velikega
nihanja števila živali ali če se živali redijo v turnusih, se lahko
letni vnos dušika na ravni kmetijskega gospodarstva izračuna
na podlagi povprečnega letnega števila živali iz podatkov iz
uradnih evidenc v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in
registracijo govedi, identifikacijo in registracijo prašičev, identifikacijo in registracijo drobnice ter identifikacijo in registracijo
kopitarjev. Če uradne evidence za vodenje števila živali niso
predpisane, se letni vnos dušika na ravni kmetijskega gospodarstva izračuna na podlagi podatkov o rojstvu, prihodu in
odhodu domače živali iz kmetijskega gospodarstva ter starosti
domače živali ob prihodu in odhodu iz kmetijskega gospodarstva. Navedene podatke mora imetnik živali voditi v pisni obliki.
Pri izračunih se upoštevajo podatki po posameznih živalih ali
po turnusih, če gre za hkratno obravnavo večjih skupin živali.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka podatkov
o rojstvu, prihodu in odhodu domače živali iz kmetijskega
gospodarstva ter starosti domače živali ob prihodu in odhodu
iz kmetijskega gospodarstva ni potrebno voditi, če dnevna
količina dušika (DKN), ki jo živali prispevajo v živinska gnojila,
v nobenem dnevu leta ne preseže 0,47 kg/ha. Zgornja dnevna
meja se izračuna po enačbi:

DKN (kgN / ha) =

n × LKN (kg )
,
365 × KZD (ha)

pri čemer je:
– n – število živali posameznih vrst in kategorij,
– LKN – pripadajoča letna količina N iz preglednice 1 iz
Priloge 1 te uredbe,
– KZD – površina zemljišč na kmetijskem gospodarstvu,
na katera je vnos živinskih gnojil dovoljen.
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razen kadar je mogoče dokazati, da je mogoče živinska gnojila,
ki presegajo dejanske zmogljivosti skladišč, odstraniti na način,
ki ne ogroža okolja;
– z ukrepi za preprečevanje onesnaževanja voda z izcedki iz skladiščenja hlevskega gnoja;
– s postopki pri gnojenju, vključno z odmerki in homogenostjo trosenja mineralnih in živinskih gnojil, ki bodo vzdrževali
izgube dušika v vode na sprejemljivi ravni;
– z omejitvami vnosa gnojil v tla, kjer je treba upoštevati
značilnosti ranljivega območja.
(2) Pri ukrepih iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati
vse razpoložljive znanstvene in tehnične podatke v zvezi z
zmanjševanjem onesnaževanja z nitrati in okoljevarstvene pogoje, ki so značilni za območje, na katerega se ukrepi nanašajo.
8. člen
(1) Gnojenje z gnojevko in gnojnico je na zemljiščih brez
zelene odeje prepovedano od 15. novembra do 15. februarja,
razen na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje v katastrskih
občinah, določenih v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, kjer
je vnos prepovedan od 1. decembra do 31. januarja.
(2) Gnojenje z gnojevko in gnojnico je na zemljiščih z zeleno odejo prepovedano od 1. decembra do 15. januarja, razen
na kmetijskih zemljiščih z zeleno odejo v katastrskih občinah,
določenih v Prilogi 2 te uredbe.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na podlagi strokovno utemeljene pobude Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ob
izjemnih vremenskih razmerah dovoli gnojenje z gnojevko in
gnojnico v obdobju prepovedi.
9. člen
Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, je prepovedano od 15. novembra do 15. februarja, razen če gre za
gnojenje ozimin ali za gnojenje kmetijskih rastlin v rastlinjakih.

6. člen
(1) Kmetijsko gospodarstvo, na katerem nastajajo živinska gnojila v količinah, ki presegajo dovoljeni letni vnos dušika
iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora zagotoviti:
– oddajo presežkov živinskih gnojil drugim uporabnikom
kmetijskih zemljišč,
– predelavo presežkov živinskih gnojil in njihovo prodajo
na trgu v različnih oblikah ali
– odstranitev presežkov živinskih gnojil na drug način v
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Količina oddanega, prodanega ali na drug način odstranjenega dušika iz živinskih gnojil se izračuna na podlagi
vsebnosti dušika v živinskih gnojilih iz preglednice 2 Priloge 1
te uredbe ali na podlagi analize dušika v teh gnojilih.
(3) Količina oddanega, prodanega ali na drug način odstranjenega dušika iz živinskih gnojil mora biti izkazana z
ustreznim pisnim dokazilom.

10. člen
(1) Gnojenje z gnojevko, gnojnico in mineralnimi gnojili je
prepovedano na poplavljenih tleh, na tleh, nasičenih z vodo, na
tleh, prekritih s snežno odejo, in na zamrznjenih tleh.
(2) Na kmetijskih zemljiščih, ki so na strmih zemljiščih in
obstaja nevarnost odtekanja gnojevke in gnojnice v površinske
vode, je treba odmerke gnojevke in gnojnice razdeliti v več delov tako, da posamezni odmerek ne presega 80 kg N/ha.
(3) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka je treba na njivah,
ki so na strmih zemljiščih, nagnjenih k površinskim vodam, pri
poljščinah s počasnim spomladanskim razvojem (koruza, pesa)
ob gnojenju z gnojevko, gnojnico ali mineralnimi dušikovimi
gnojili zagotoviti enega od naslednjih ukrepov:
– njiva mora biti razmejena s prečnimi ozelenjenimi pasovi, ki preprečujejo odplavljanje gnojil, ali
– med njivo in površinsko vodo mora biti najmanj 15 m
širok pas zemljišča, porasel z zeleno odejo ali drugimi kmetijskimi rastlinami, razen poljščinami s počasnim spomladanskim
razvojem ali
– njiva mora biti obdelana prečno na strmino ali
– njiva mora biti preko zime prekrita z zeleno odejo.

7. člen
(1) Ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja voda z nitrati iz kmetijskih virov so določeni zlasti:
– z obdobji, v katerih je vnos določenih gnojil v tla ali na
tla prepovedan;
– s pravili gnojenja na strmih zemljiščih;
– s pravili gnojenja na tleh, ki so nasičena z vodo, na
poplavljenih tleh, zamrznjenih tleh ali tleh, prekritih s snežno
odejo;
– s pravili gnojenja v bližini vodotokov;
– z najmanjšimi zmogljivostmi skladišč za živinska gnojila,
ki morajo presegati potrebe po skladiščenju preko najdaljšega
obdobja, ko je vnos živinskih gnojil v tla ali na tla prepovedan,

11. člen
(1) Vnos gnojil v tla ali na tla je prepovedan na kmetijskih
zemljiščih v zaraščanju ter na nerodovitnih in vodnih zemljiščih.
(2) Vnos gnojil v tla ali na tla je prepovedan na gozdnih
zemljiščih, razen:
– pri presajanju sadik in pri sejanju,
– za spodbujanje in utrjevanje ob ozelenitvi brežin ob
cestah in
– na površinah, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, določene za raziskovalne namene.
(3) Vnos gnojil v tla ali na tla in preoravanje trajnega
travinja sta prepovedana v razdalji 100 m od objekta za zajem
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pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, če
za območje okoli tega objekta s posebnimi predpisi ni določen
vodovarstveni režim.
(4) Ob vodotokih je prepovedan vnos gnojil na priobalnih
zemljiščih v tlorisni širini, določeni z zakonom, ki ureja vode.
12. člen
(1) Živinska gnojila je treba skladiščiti v zbiralnikih gnojnice ali gnojevke oziroma na gnojiščih ali drugih vodotesnih
objektih tako, da je preprečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje
izcedkov v površinske ali podzemne vode ali v okolje.
(2) Zmogljivost skladišč za gnojnico, gnojevko ali hlevski
gnoj mora biti prilagojena številu in vrsti živali na kmetijskem
gospodarstvu in ne sme biti manjša od predpisanih velikosti iz
preglednice 3 iz Priloge 1 te uredbe. Če kmetijsko gospodarstvo nima na voljo dovolj velikega skladišča za živinska gnojila,
lahko manjkajoče zmogljivosti najame, kar mora biti izkazano z
ustreznim pisnim dokazilom.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
lahko uležan hlevski gnoj začasno shranjuje na kmetijskem zemljišču v uporabi, vendar ne dlje kakor šest mesecev z obvezno
menjavo lokacije vsako leto. Začasno shranjevanje uležanega
hlevskega gnoja mora biti od tekočih ali stoječih voda oddaljeno
najmanj 25 m.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek je na vodovarstvenih
območjih prepovedano začasno shranjevanje uležanega hlevskega gnoja.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
lahko pri reji na globokem nastilu hlevski gnoj skladišči tudi
v hlevu. V tem primeru se zahtevana zmogljivost skladišč za
živinska gnojila iz drugega odstavka tega člena zmanjša za
prostornino skladišča v hlevu.
(6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
pri reji živali, ki se pasejo osem mesecev ali več, ni treba zagotavljati skladiščnih zmogljivosti, ki jih določa preglednica 3
iz Priloge 1 te uredbe. V tem primeru je treba za vsak mesec
bivanja živali v hlevu zagotoviti 1/6 zmogljivosti, ki jih določa
preglednica 3 iz Priloge 1 te uredbe.
(7) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
skladišče za gnojnico ali gnojevko ni potrebno, če zaradi posebnih načinov reje in skladiščenja gnoja z nastilom gnojevka
ali gnojnica ne nastajata.
(8) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
lahko ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, dovoli manjšo potrebo po zmogljivosti skladišč za živinska gnojila, kot jih določa
preglednica 3 iz Priloge 1 te uredbe, če kmetijsko gospodarstvo zaradi posebnih načinov reje ali obdelave živinskih gnojil
utemelji manjšo potrebo po zmogljivosti skladišč za živinska
gnojila.
(9) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena je
na območju katastrskih občin iz Priloge 2 te uredbe treba zagotoviti 2/3 skladiščnih zmogljivosti, ki jih določa preglednica 3
iz Priloge 1 te uredbe.
(10) V skladu z zakonom, ki ureja vode, gradnja zbiralnikov gnojnice ali gnojevke ali gnojišč ali drugih vodotesnih
objektov, namenjenih skladiščenju živinskih gnojil, na priobalnih
zemljiščih ni dovoljena.
13. člen
(1) Gnojila je treba uporabljati v skladu s potrebami rastlin. Te se določijo na podlagi pričakovanih pridelkov, tipov
tal, razmer v tleh, podnebnih razmer, rabe zemljišč in drugih
pridelovalnih razmer. Ob upoštevanju navedenih dejavnikov
skupni letni vnos dušika pri gnojenju posameznih vrst kmetijskih rastlin ne sme presegati mejnih vrednosti, ki so navedene
v preglednici 4 iz Priloge 1 te uredbe.
(2) Letni vnos dušika iz organskih gnojil na posamezno
enoto rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati 250 kg N/ha.
(3) Če koncentracija nitrata v vodi za namakanje presega
50 mg nitrata/l, je treba skupno količino z namakanjem dodanega dušika upoštevati pri mejnih vrednostih vnosa dušika v tla.
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(4) Letni vnos dušika iz živinskih gnojil na posamezno
enoto rabe kmetijskih zemljišč se izračuna na podlagi vsebnosti dušika v živinskih gnojilih iz preglednice 2 iz Priloge 1 te
uredbe ali na podlagi analize dušika v teh gnojilih ali na podlagi
drugih strokovnih priporočil, če jih za izvajanje te uredbe potrdi
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(5) Kmetijsko gospodarstvo, na katerem letni vnos dušika
iz živinskih gnojil iz drugega odstavka 5. člena te uredbe presega 350 kg N/leto, hkrati pa letna obremenitev z živinskimi gnojili
presega 140 kg N/ha kmetijske zemlje v uporabi, mora voditi
podatke o uporabi živinskih gnojil v pisni obliki. Podatki morajo
vsebovati seznam enot rabe kmetijskih zemljišč, gnojenih z
živinskimi gnojili, ter količino, čas in vrsto uporabljenih gnojil
(6) Kmetijsko gospodarstvo, ki uporablja kupljena ali izven
lastnega kmetijskega gospodarstva pridobljena organska gnojila, mora imeti nakup ali prejem organskih gnojil izkazan z
ustreznim pisnim dokazilom.
14. člen
(1) Mineralna in organska gnojila morajo biti po površini,
ki se jo gnoji, enakomerno raztrošena. Pri prevozu in gnojenju
je treba preprečiti nenadzorovan raztros gnojil in gnojenje izven
predvidenega območja gnojenja.
(2) Naprave za gnojenje ne smejo imeti vidnih poškodb
delov, ki lahko vplivajo na enakomernost raztrosa, zagotavljati
morajo pravilne odmerke in njihovo porazdelitev ter čim manjše
izgube pri vnosu.
15. člen
Za zagotovitev višje ravni varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov se na kmetijskih gospodarstvih priporoča izvajanje dejavnosti v skladu s priporočili, ki
jih ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo, objavita na svojih spletnih straneh.
16. člen
(1) Za določitev obsega onesnaženja voda z nitrati iz
kmetijskih virov se uporabljajo podatki o monitoringu površinskih in podzemnih vodah, ki se izvaja v skladu s predpisom, ki
ureja stanje površinskih voda in monitoring stanja površinskih
voda, in predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda in monitoring podzemnih voda.
(2) Monitoring površinskih voda se ponovi najmanj vsaka
štiri leta. Če je bila vsebnost nitrata v vseh prejšnjih vzorcih na
merilnih mestih manjša od 25 mg/l in se ni pojavil noben nov
dejavnik, ki bi lahko povzročil povečanje deleža nitratov, se
lahko program monitoringa vsebnosti nitrata ponovi le vsakih
osem let.
(3) Vsaka štiri leta se pregleda stanje sladkih površinskih
voda, površinskih voda ob izlivu v morje in obalnih voda glede
na obremenitev z dušikovimi spojinami.
17. člen
Na podlagi ocene učinkovitosti ukrepov za zmanjševanje
in preprečevanje onesnaževanja voda zaradi vnosa dušika iz
kmetijskih virov, določenih s to uredbo, ter na podlagi podatkov
o monitoringu površinskih in podzemnih voda iz prejšnjega
člena, se za območje Republike Slovenije oziroma za območja, kjer so zaznane presežene vrednosti nitratov v vodi, lahko
določijo podrobnejši ukrepi za zmanjševanje in preprečevanje
nadaljnjega onesnaževanja voda z nitrati iz kmetijskih virov.
Pri izbiri teh ukrepov je treba upoštevati njihovo učinkovitost in
stroške v primerjavi z drugimi možnimi preventivnimi ukrepi.
18. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi z ukrepi za
zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja voda z nitrati iz
kmetijskih virov opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek opravljajo nadzor nad
ukrepi, ki se nanašajo na gradnjo objektov in izvedbo gradbenih
del, pristojni gradbeni inšpektorji.
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19. člen
(1) Z globo od 1.000 eurov do 2.500 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
– če ravna s presežki živinskih gnojil v nasprotju s prvim
odstavkom 6. člena te uredbe,
– če nima ustreznega pisnega dokazila v skladu s tretjim
odstavkom 6. člena te uredbe,
– če gradi v nasprotju z desetim odstavkom 12. člena te
uredbe,
– če gnoji v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom
13. člena te uredbe,
– če ravna v nasprotju s petim odstavkom 13. člena te
uredbe,
– če nima ustreznega pisnega dokazila v skladu s šestim
odstavkom 13. člena te uredbe,
– če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena te
uredbe.
(2) Z globo od 500 eurov do 1.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 400 eurov do 600 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznik.
20. člen
(1) Z globo od 2.000 eurov do 5.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
– če vnaša živinska gnojila v nasprotju z 8. členom te
uredbe,
– če gnoji z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, v nasprotju z 9. členom te uredbe,
– če gnoji z gnojevko in gnojnico v nasprotju z 10. členom
te uredbe,
– če ravna v nasprotju z 11. členom te uredbe,
– če skladišči živinska gnojila v nasprotju z 12. členom
te uredbe.
(2) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 800 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznik.
21. člen
(1) Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poročata Evropski komi-
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siji o določitvi ranljivega območja, ukrepih za zmanjševanje in
preprečevanje onesnaževanja voda, ki ga povzročajo nitrati iz
kmetijskih virov, povzetkih rezultatov monitoringa površinskih in
podzemnih voda ter o drugih informacijah, če so te pomembne
za varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih
virov. Poročilo zajema štiriletno obdobje in se pošlje Evropski
komisiji v šestih mesecih po koncu obdobja, na katerega se
nanaša.
(2) Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najmanj na vsaka štiri
leta pripravita pregled obvezujočih ukrepov za zmanjšanje
vnosa dušika v tla in na tla zaradi varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov v tla ali na tla ter o tem
obvestita Evropsko komisijo.
22. člen
(1) Določbe glede zmogljivosti skladišč za gnojnico,
gnojevko ali hlevski gnoj iz drugega odstavka 12. člena
te uredbe se ne uporabljajo, če je bilo pred uveljavitvijo te
uredbe skladišče za gnojnico, gnojevko ali hlevski gnoj zgrajeno v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih
snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05) in Pravilnikom
za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list
RS, št. 130/04).
(2) Postopki, za katere je bila pred uveljavitvijo te uredbe,
podana vloga za gradnjo skladišč za gnojnico, gnojevko ali hlevski gnoj oziroma je bilo izdano dovoljenje za gradnjo tovrstnih
objektov, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, se
dokončajo po dosedanjih predpisih.
23. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati 1., 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 17. in 20. člen ter Priloga 2 in Priloga 5 Uredbe
o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni
list RS, št. 84/05).
24. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2009/8
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2511-0037
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1:
Preglednica 1: Letne količine dušika v živinskih gnojilih, ki ga prispevajo posamezne vrste in kategorije
domačih živali.
Domača žival
GOVEDO
Teleta do šest mesecev
Mlado govedo od šest mesecev do
enega leta
Mlado govedo od enega do dveh let
Govedo nad dve leti
Pritlikavi zebu do dveh let
Pritlikavi zebu nad dve leti
DROBNICA
Jagnjeta*
Ovce, starejše od enega leta, in ovce,
ki so že jagnjile
Ovni, starejši od enega leta
Kozlički*
Koze, starejše od enega leta, in koze,
ki so že jarile
Kozli, starejši od enega leta
KONJI
Žrebeta do enega leta
Poniji
Konji, starejši od enega leta
Osli, mezgi in mule
PRAŠIČI
Pujski do 20 kg*
Prašiči pitanci in plemenski prašiči od
20 do 110 kg**
Prašiči pitanci od 20 do 150 kg**
Plemenski merjasci
Breje mladice
Plemenske svinje
PERUTNINA
Kokoši nesnice
Jarkice
Pitovni piščanci
Druge kokoši (težke, petelini, ...)
Purani
Purice
Noji
KUNCI
Plemenski kunci
Kunci v pitanju
JELENJAD
Damjak
Navadna jelenjad

Letna količina dušika v živinskih
gnojilih (kg)
10,5
21
42
70
14
28
0,0
10,5
10,5
0,0
10,5
10,5
30
30
60
30
0,0
10,4
14,4
27,2
18,4
25,6
0,420
0,136
0,170
0,340
1,700
0,765
21,3
0,420
0,168
7
9,8

* Živinska gnojila, ki jih proizvedejo jagnjeta, kozlički in pujski so vračunana v faktorje za ovce, koze in
plemenske svinje. Zaradi tega se teh kategorij pri računanju dušika v živinskih gnojilih ne upošteva.
** Ustrezni faktor se izbere na podlagi načina reje. Pri pitanju do 110 kg se odloči za manjše faktorje,
pri pitanju do večje mase v široki kmečki reji pa za večje faktorje.

Priloga

Naslov: Gregorčičeva 20, p.p. 638, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 / 478 10 00 • Telefaks: 01 / 478 16 07 • E-pošta: gp.gs@gov.si • Spletni naslov: http://www.gsv.gov.si

Stran

15518 /

Št.

113 / 31. 12. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Preglednica 2: Vsebnost dušika v živinskih gnojilih pri posameznih vrstah domačih živali*
Vrsta domače živali

Hlevski gnoj
Gnojnica
Gnojevka
(v kg N/t, v oklepajih pa v kg N/m3) (v kg N/m3) (v kg N/m3)
Govedo
4,0 (3,3)
2,0
4,0
Prašiči
4,5 (4,1)
2,5
5,0
18,0 (9,0)1
/
2,62
Perutnina
Drobnica
5,0 (3,5)
/
/
Konji
4,3 (2,2)
/
/
* Vrednosti v preglednici so namenjene računanju količine s pisnim potrdilom oddanega ali sprejetega
dušika na kmetijsko gospodarstvo, ki jo določa 6. člen te uredbe, in računanju največjega dovoljenega
letnega vnosa dušika iz organskih gnojil, ki ga določa 13. člen te uredbe. Če so na voljo rezultati
analize o vsebnosti dušika v gnojilu, se lahko uporablja tudi te.
1
Vrednosti se nanašajo na perutninski gnoj s 50 % sušine.
2
Vrednosti se nanašajo na nerazredčeno svežo gnojevko z 10 % sušine.
Preglednica 3: Najmanjše potrebne zmogljivosti skladišč za živinska gnojila (v m3/žival)
Domača žival
GOVEDO*
Teleta za zakol
Teleta za nadaljnjo rejo
Mlado govedo od enega do dveh let
Pitovno govedo nad dve leti
Plemenske telice nad dve leti
Plemenski biki nad dve leti
Krave molznice
Krave dojilje
Pritlikavi zebu do dveh let
Pritlikavi zebu nad dve leti
DROBNICA
Jagnjeta**
Ovce, starejše od enega leta, in ovce,
ki so že jagnjile
Ovni, starejši od enega leta
Kozlički**
Koze, starejše od enega leta, in koze,
ki so že jarile
Kozli, starejši od enega leta
KONJI
Žrebeta do enega leta
Poniji
Konji, starejši od enega leta
Osli, mezgi in mule
PRAŠIČI
Pujski do 20 kg
Prašiči pitanci in plemenski prašiči od
20 do 110 kg***
Prašiči pitanci od 20 do 150 kg***
Plemenski merjasci
Breje mladice

Gnojevka

Hlevski gnoj, gnoj iz
reje na globokem
nastilu

Gnojnica

1,2
2,3
5,8
7,1
7,7
7,1
11,8
11,3
2,3
4,5

1,0
2,1
4,2
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
1,4
2,8

0,7
1,2
2,9
3,5
3,8
3,5
3,9
3,7
0,7
1,5

/
/

0
1,0

/
/

/
/
/

1,0
0
1,0

/
/
/

/

1,0

/

/
/
/
/

3,5
3,5
7,0
3,5

/
/
/
/

0,21

0,09

0,035

0,64

0,44

0,21

0,84
2,55
2,55

0,57
1,73
1,73

0,28
0,84
0,84
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Gnojnica

2,55
Plemenske svinje
0,84
PERUTNINA
0,032
/
Kokoši nesnice
0,016
0,0128
/
Jarkice
0,009
/
/
Pitovni piščanci
0,006
/
/
Druge kokoši (težke, petelini, ...)
0,012
/
/
Purani
0,030
/
/
Purice
0,030
/
/
Noji
0,75
KUNCI
/
0,042
/
Plemenski kunci
/
0,0168
/
Kunci v pitanju
JELENJAD
/
0,7
/
Damjaki
/
0,98
/
Navadna jelenjad
*Za cikasto govedo se vse vrednosti v tej preglednici pomnoži s faktorjem 0,6.
**Živinska gnojila, ki jih proizvedejo jagnjeta in kozlički, so vračunana v faktorje za ovce in koze. Zaradi
tega se teh kategorij pri računanju potreb po skladiščih za živinska gnojila ne računa.
***Ustrezni faktor se izbere na podlagi načina reje. Pri pitanju do 110 kg se uporabijo manjši faktorji,
pri pitanju do večje mase v široki kmečki reji pa večji faktorji.
Preglednica 4: Mejne vrednosti letnega vnosa dušika v tla (v kg N/ha)

Rastlina
Krma s trajnih travnikov in pašnikov
2-kosni travnik
3-kosni travnik
4-kosni travnik
Pašno-kosna raba
Detelje in deteljne mešanice
Deteljno travne mešanice
Trave, travne mešanice in travno deteljne
mešanice
Koruza za zrnje
Koruza za silažo
Krompir
Pšenica
Ječmen
Tritikala
Oves
Rž
Druga žita
Oljna ogrščica
Druge oljnice
Hmelj
Soja
Sončnice
Krmne korenovke

Mejna vrednost
(kg N/ha)
170
240
320
240
80
240
320
270
270
240
180
150
150
120
120
120
200
80
270
80
150
200
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Rastlina
Drugi enoletni posevki
Sadne rastline
Sadno drevje
Oljke
Drugo sadje (jagode, borovnice)
Vinska trta
Zelenjadnice
Plodovke
Korenovke in gomoljnice
Solatnice
Kapusnice
Čebulnice
Čebulnice-por
Stročnice

Uradni list Republike Slovenije

Mejna vrednost
(kg N/ha)
200
150
100
80
100
250
170
150
300
120
250
60

6
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PRILOGA 2:
Seznam katastrskih občin v območju s submediteranskim podnebjem
KO_ID
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2264
2265
2266
2267
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2302
2303
2304
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2318

KO_IME
MOST NA SOČI
POLJUBINJ
TOLMIN
VOLČE
MODREJCE
KOZARŠČE
ČIGINJ
RUTE
SELA
DOBLAR
ROČINJ
AJBA
BODREŽ
KANAL
MORSKO
GORENJA VAS
IDRIJA NAD KANALOM
UKANJE
ANHOVO
PLAVE
DESKLE
MIRNIK
KOŽBANA
KRASNO
VRHOVLJE
ŠMARTNO
VEDRIJAN
VIŠNJEVIK
NEBLO
BILJANA
MEDANA
VIPOLŽE
KOZANA
CEROVO
KOJSKO
PODSABOTIN
ŠMAVER
KROMBERK
SOLKAN
NOVA GORICA
ROŽNA DOLINA
STARA GORA
LOKE
ŠMIHEL
OZELJAN
VITOVLJE
OSEK
ŠEMPAS
VOGRSKO
ŠEMPETER
VRTOJBA
BILJE
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BUKOVICA
PRVAČINA
GRADIŠČE
RENČE
VRTOČE
OREHOVLJE
MIREN
RUPA
GABRJE OB VIPAVI
OPATJE SELO
NOVA VAS
SELA NA KRASU
VOJŠČICA
KOSTANJEVICA NA KRASU
TEMNICA
LIPA
DORNBERK
BRANIK
VRHPOLJE
BUDANJE
ŠTURJE
LOKAVEC
STOMAŽ
VRTOVIN
ČRNIČE
GOJAČE
BATUJE
SELO
KAMNJE
SKRILJE
DOBRAVLJE
VIPAVSKI KRIŽ
AJDOVŠČINA
USTJE
VELIKE ŽABLJE
BRJE
ŠMARJE
GABERJE
ERZELJ
PLANINA
SLAP
VIPAVA
LOŽE
GOČE
PODRAGA
PODNANOS
BRESTOVICA
IVANJI GRAD
SVETO
ŠKRBINA
KOMEN
MALI DOL
TOMAČEVICA
KOBJEGLAVA
ŠTANJEL
HRUŠEVICA
KOBDILJ
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KOBOLI
ŠTJAK
AVBER
KOPRIVA
GABROVICA
VOLČJI GRAD
GORJANSKO
BRJE
VELIKI DOL
PLISKOVICA
KRAJNA VAS
SKOPO
DUTOVLJE
VELIKI REPEN
VOGLJE
KRIŽ
TOMAJ
UTOVLJE
KAZLJE
GRIŽE
ŠTORJE
GORNJE VREME
VREMSKI BRITOF
FAMLJE
DOLNJE LEŽEČE
DIVAČA
POVIR
MERČE
SEŽANA
TREBČE
GROPADA
BAZOVICA
LOKEV
NAKLO
DANE
PODGRAD
ŠKOFLJE
BARKA
VAREJE
SUHORJE
NADANJE SELO
PODSTENJE
MEREČE
RATEČEVO BRDO
KILOVČE
PREM
JANEŽEVO BRDO
OSTROŽNO BRDO
SMRJE
TOPOLC
ZAREČJE
GROČANA
RODIK
DRAGA
OCIZLA
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PREŠNICA
MATERIJA
HRPELJE
ZAZID
RAKITOVEC
PLAVJE
HRIBI
JERNEJ
OLTRA
ANKARAN
ŠKOFIJE
TINJAN
OSP
SOCERB
ČRNOTIČE
ČRNI KAL
GABROVICA
ROŽAR
DEKANI
BERTOKI
KOPER
SEMEDELA
GAŽON
ŠMARJE
POMJAN
VANGANEL
MAREZIGE
SVETI ANTON
TRUŠKE
KUBED
LOKA
PODPEČ
HRASTOVLJE
MOVRAŽ
SOČERGA
PREGARA
GRADIN
TOPOLOVEC
BORŠT
KOŠTABONA
KRKAVČE
IZOLA
MALIJA
DVORI NAD IZOLO
PIRAN
PORTOROŽ
SEČOVLJE
RAVEN
NOVA VAS
MRAVLJEVI
SPODNJA BRANICA
DOLANCI
KODRETI
CETORE
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5148.

Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in
uporabnini na javni železniški infrastrukturi

Na podlagi devetega odstavka 15. in četrtega odstavka
15.d člena ter za izvrševanje osmega odstavka 15. člena Zakona
o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 58/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini
na javni železniški infrastrukturi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način uporabe kriterijev ter pomen
posameznega kriterija za dodeljevanje vlakovne poti na javni
železniški infrastrukturi (v nadaljnjem besedilu: infrastruktura)
in postopek njenega dodeljevanja ter vrednotenje kriterijev za
določanje višine uporabnine za uporabo infrastrukture, varščine, postopek poračunavanja varščine in uporabnine, način plačevanja in evidentiranja vplačil, oprostitve plačevanja in nadzor
nad plačevanjem uporabnine v skladu z Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta 2001/14/ES z dne 26. februarja 2001 o
dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi
uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L št. 75 z dne 15. 3. 2001,
str. 29; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/14/ES), zadnjič
spremenjeno z Direktivo 2007/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o spremembi Direktive
Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti in Direktive
2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti in naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture
(UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 44).
2. člen
(pomen izrazov)
V tej uredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
– »agencija« po tej uredbi je Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije kot organ, pristojen za dodeljevanje vlakovnih poti ter določanje in zaračunavanje uporabnine;
– »direkcija« po tej uredbi je Direkcija Republike Slovenije
za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, pristojna
za opravljanje nalog vodenja investicij v infrastrukturo;
– »dodelitev« pomeni dodelitev vlakovne poti, ki jo agencija dodeli prosilcu;
– »druge zainteresirane stranke« pomeni tiste subjekte,
na katere poslovanje ali življenje vplivajo storitve, ki jim jih ponujajo prevozniki (npr. lokalne skupnosti, podjetja);
– »infrastrukturna zmogljivost« pomeni možnost načrtovanja zahtevanih vlakovnih poti za en del infrastrukture za
določeno obdobje;
– »kataloška trasa« je razpoložljiva oziroma nezasedena
konstruirana vlakovna pot, ki jo ima agencija na voljo v katalogu tras;
– »konstrukcija vlakovnih poti« pomeni konstrukcijo vlakovne poti, ki jo na osnovi prosilčeve vloge za dodelitev vlakovne poti opravi upravljavec;
– »načrt razširitve zmogljivosti« pomeni ukrep ali vrsto
ukrepov, skupaj s časovnim načrtom njihove izvedbe, ki so
predlagani za odpravo omejitev zmogljivosti, zaradi katerih se
določen odsek razglasi za preobremenjeno infrastrukturo;
– »okvirna pogodba« določa značilnosti infrastrukturnih
zmogljivosti, ki se prosilcu lahko ponudijo za čas, ki presega
eno obdobje voznega reda omrežja. Okvirna pogodba ne določa posamezne vlakovne poti, ampak je oblikovana tako, da
izpolnjuje upravičene komercialne potrebe prosilca;
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– »omrežje« pomeni celotno infrastrukturo, ki jo upravlja
upravljavec;
– »posebna infrastruktura« pomeni odsek ali del infrastrukture, ki je prednostno namenjen posebnim vrstam prevoza
in ga opredeli upravljavec v programu omrežja;
– »podatki, potrebni za zaračunavanje uporabnine« so
podatki, ki jih mora upravljavec posredovati agenciji, z namenom pravilnega in sprotnega zaračunavanja uporabnine in za
katerih pravilnost prevzema popolno odgovornost;
– »preobremenjena infrastruktura« pomeni odsek ali del
infrastrukture, na katerem tudi po usklajevanju med zahtevami
prosilcev ni mogoče v celoti zadostiti povpraševanju po vlakovnih poteh oziroma infrastrukturni zmogljivosti;
– »prevoznik« je gospodarska družba, katere glavna dejavnost je opravljanje oziroma zagotavljanje prevoznih storitev
v železniškem prometu in ima za zagotavljanje omenjenih
storitev licenco ter zagotavlja vleko vlakov, ali gospodarska
družba, ki opravlja vleko vlakov in ima za zagotavljanje te
storitve licenco;
– »program omrežja« pomeni podrobno obrazložitev splošnih pravil, rokov, postopkov in meril v zvezi z ureditvijo zaračunavanja uporabnine in dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti; vsebuje tudi informacije, potrebne za vložitev prošnje za
dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti, o možnih dodatnih in
pomožnih storitvah in druge informacije;
– »prosilec« je prevoznik ali druga pravna oseba, ki zaradi javnega (država, lokalna skupnost, izvajalec gospodarske
javne službe) ali komercialnega (prevozniki tovora, špediterji
in prevozniki v kombiniranem prometu) interesa potrebuje vlakovno pot;
– »razdeljevanje vlakovnih poti « pomeni razdeljevanje
dodeljenih vlakovnih poti v postopkih naročanja vlakovnih poti
za določen namen (ad hoc naročanje);
– »upravljavec javne železniške infrastrukture« (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je pravna oseba, ki je odgovorna
za vzdrževanje infrastrukture, vodenje prometa na njej in za
gospodarjenje z njo;
– »usklajevanje« pomeni postopek, po katerem agencija
in prosilci poskušajo najti rešitev, kadar obstajajo nasprotujoče
si prošnje za dodelitev vlakovnih poti;
– »varščina« je znesek, ki ga mora posamezni prosilec
nakazati agenciji, kot pogoj za dostop na infrastrukturo in pomeni finančno zavarovanje;
– »vlakovna pot« je zmogljivost infrastrukture, potrebna
za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času;
– »vozni red« je tehnološki načrt prevoznika za določeno
voznoredno obdobje, ki je izdelan na podlagi voznega reda
omrežja;
– »vozni red omrežja« je akt agencije, ki obsega podatke
o vseh načrtovanih vožnjah vlakov in tirnih vozil na omrežju za
obdobje njegove veljavnosti;
– »vlakovna pot za določen namen (ad hoc vlakovna
pot)« je vlakovna pot, ki se dodeli za posamezne vožnje vlaka
glede na proste zmogljivosti infrastrukture;
– »zaračunavanje uporabnine« pomeni izračun uporabnine in izstavljanje računov za dodeljene, realizirane ali nepravočasno odpovedane vlakovne poti.
3. člen
(mednarodno sodelovanje agencije in upravljavca)
(1) Zaradi učinkovitega in racionalnega dodeljevanja vlakovnih poti, ki potekajo po železniškem omrežju v več državah, in zaradi poenotenja sistema zaračunavanja uporabnine
agencija in upravljavec sodelujeta z dodeljevalnimi organi in
upravljavci železniške infrastrukture v teh državah.
(2) Agencija in upravljavec si prizadevata zagotavljati
optimalno konkurenčnost in učinkovito uporabo vseevropskega
železniškega omrežja. V ta namen se agencija in upravljavec
vključujeta v združenja in udeležujeta mednarodnih srečanj, na
katerih se usklajujejo mednarodne vlakovne poti.
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(3) Agencija in upravljavec si medsebojno izmenjujeta
informacije in podatke s področja usklajevanja mednarodnih
vlakovnih poti, zlasti v zvezi z naročanjem, konstruiranjem,
usklajevanjem, dodeljevanjem vlakovnih poti ter zaračunavanjem uporabnine.
II. DODELJEVANJE VLAKOVNIH POTI
1. Način uporabe kriterijev in njihovo vrednotenje
4. člen
(vrednotenje in načela vrednotenja kriterijev za dodeljevanje
vlakovnih poti)
(1) Pri dodeljevanju vlakovnih poti mora agencija upoštevati kriterije in jih vrednotiti po vrstnem redu, kot je določen
v zakonu, ki ureja železniški promet (v nadaljnjem besedilu:
zakon), in gospodarnost razpolaganja z infrastrukturo. Način
in postopek vrednotenja kriterijev sta podrobneje opredeljena
v programu omrežja.
(2) Pri vrednotenju kriterijev iz prejšnjega odstavka mora
agencija upoštevati naslednje dejavnike:
– zagotavljanje ustreznih vlakovnih poti za prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
iz zakona in prevoz potnikov v mednarodnem železniškem prometu na najučinkovitejši in gospodaren način ob upoštevanju
potreb uporabnikov storitev v potniškem prometu;
– dodeljevanje vlakovnih poti prosilcem brez razlikovanja;
– zagotavljanje konkurenčnosti pri izvajanju železniških
storitev;
– vzdrževanje in izboljševanje zanesljivosti in kakovosti
storitev.
(3) Če na podlagi vrednotenja kriterijev, kot ga določa
prejšnji odstavek, agencija ne more dodeliti vlakovnih poti,
pri vrednotenju upošteva tudi dejavnika, navedena v tretjem
odstavku 11. člena te uredbe.
(4) Pri vrednotenju kriterijev iz prvega odstavka in upoštevanju dejavnikov iz drugega odstavka tega člena mora agencija
upoštevati naslednja načela:
– upoštevanje prosilcev glede na prihodnji razvoj njihovega poslovanja;
– prožnost pri dodeljevanju vlakovnih poti, ki mora upoštevati razumne zahteve prosilcev in optimalno izkoriščenost
infrastrukture;
– preprečevanje možnosti, da bi prosilec z dodeljeno vlakovno potjo neupravičeno oviral poslovanje drugega prosilca.
(5) V programu omrežja se lahko določijo merila, po katerih bo upoštevana dosedanja uporaba vlakovnih poti, kot eden
od kriterijev pri dodeljevanju vlakovne poti.
2. Postopek dodeljevanja
5. člen
(dodeljevanje vlakovnih poti)
(1) Vlakovno pot za obdobje veljavnosti voznega reda
omrežja prosilcu dodeljuje agencija v skladu z določbami
15. člena zakona in z določbami te uredbe.
(2) Agencija in prosilec lahko skleneta okvirno pogodbo v
skladu s 15.e členom zakona.
(3) Agencija in prosilec, kateremu so bile dodeljene vlakovne poti, skleneta pred uveljavitvijo voznega reda omrežja
pogodbo, s katero natančneje uredita medsebojna razmerja v
zvezi z zaračunavanjem in plačevanjem uporabnine ter način
poračunavanja varščine z zaračunano uporabnino, in druge
pogoje, ki se nanašajo na varščino.
(4) Informacijo o razpoložljivih kataloških trasah mora
agencija ponuditi vsem zainteresiranim strankam, ki izrazijo
takšno željo.
(5) Agencija mora na popolno vlogo za dodelitev vlakovne
poti za določen namen odločiti najpozneje v petih dneh.
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(6) Upravljavec mora pri konstrukciji in pri rednih spremembah voznega reda omrežja izdelati katalog tras, iz katerega so razvidne proste trase (kataloške trase) za hiter odziv
na posredovane vloge za dodelitev vlakovnih poti za določen
namen (ad hoc vlakovnih poti).
(7) Za potrebe razdeljevanja vlakovnih poti za določen
namen (ad hoc vlakovnih poti) se prosilcem iz prvega odstavka tega člena in upravljavcu dodelijo tudi vlakovne poti
za lokomotivske in prestavljalne vožnje v vozliščih, ki niso
predvidene z voznim redom omrežja, potrebno število izrednih mednarodnih vlakovnih poti in deljenih vlakovnih poti v
notranjem prometu ter vlakovne poti za potrebe vzdrževanja
infrastrukture. Agencija in upravljavec podrobneje opredelita
postopke razdeljevanja dodeljenih vlakovnih poti iz tega odstavka v programu omrežja.
6. člen
(program omrežja)
(1) Program omrežja je akt upravljavca, ki ga izdela za
vsako posamezno voznoredno obdobje. Pri izdelavi in spremembah programa omrežja upravljavec sodeluje z agencijo in
se posvetuje z direkcijo, regulatornim organom, prevozniki ter
drugimi zainteresiranimi strankami.
(2) Program omrežja navaja splošne značilnosti zmogljivosti infrastrukture in vse omejitve, ki se nanašajo na njeno
uporabo.
(3) Program omrežja natančno opredeljuje pravila, roke,
merila in postopke za dodeljevanje vlakovnih poti in infrastrukturnih zmogljivosti ter opredeljuje pravila, roke, merila
in postopke v zvezi s postopki zaračunavanja uporabnine v
Republiki Sloveniji.
(4) Program omrežja vključuje podatke o dodatnih in
pomožnih storitvah, ki so na razpolago v Republiki Sloveniji za
celovito izvajanje železniških storitev.
(5) Upravljavec mora dokončno besedilo programa omrežja objaviti najpozneje štiri mesece pred rokom, ki je določen v
četrti alinei prvega odstavka 8. člena te uredbe, in zagotoviti,
da je program omrežja v primerni obliki na voljo vsem zainteresiranim strankam.
(6) Agencija sodeluje pri pripravi programa omrežja in
spremembah iz sedmega odstavka tega člena in v delu, ki se
nanaša na dodeljevanje vlakovnih poti in zaračunavanje uporabnine, daje soglasje pred objavo programa omrežja oziroma
njegovih sprememb.
(7) O vsaki spremembi programa omrežja morajo biti
seznanjeni tudi vsi prevozniki in prosilci, katerim so bile dodeljene vlakovne poti. Upravljavec je dolžan obvestiti navedene subjekte o spremembi najmanj 15 dni pred njeno
uveljavitvijo.
7. člen
(vloga za dodelitev vlakovne poti)
(1) Vlogo za dodelitev vlakovne poti vloži prosilec pri
agenciji.
(2) Vlogo za dodelitev mednarodne vlakovne poti vloži
prosilec pri enem od pristojnih organov na vlakovni poti. Ta
vlogo obravnava z ostalimi pristojnimi organi na vlakovni poti
v skladu z veljavnimi predpisi in mednarodnimi sporazumi.
(3) Vloga za dodelitev vlakovne poti mora vsebovati vse
podatke, ki jih v skladu z zakonom, to uredbo in s splošnimi
poslovnimi pogoji za uporabo infrastrukture določi upravljavec
v programu omrežja.
(4) Vlogi mora biti priloženo tudi veljavno varnostno spričevalo prevoznika za tisti del infrastrukture, na kateri se zahteva vlakovna pot.
(5) Prosilec za izvajanje storitev v mednarodnem potniškem prometu mora vlogi za dodelitev takšne vlakovne
poti priložiti dokazilo, da je o nameravani vlogi za dodelitev
takšne vlakovne poti obvestil vse subjekte iz 15.a člena
zakona.
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8. člen
(roki za dodelitev vlakovne poti)
(1) Agencija, upravljavec in prosilec morajo v postopku
konstrukcije in dodeljevanja vlakovnih poti upoštevati naslednje
roke in načela:
– vozni red omrežja se spremeni enkrat letno ob polnoči
drugo soboto v decembru in se lahko deli na zimsko in letno
obdobje. Datum vsakoletne uveljavitve voznega reda omrežja
se objavi v programu omrežja;
– kadar se vozni red omrežja spremeni ali prilagodi po
koncu zimskega obdobja, zlasti da se po potrebi upoštevajo
spremembe voznih redov v regionalnem potniškem prometu,
se sprememba izvede ob polnoči drugo soboto v mesecu juniju
in po potrebi tudi med tema datumoma. Upravljavci infrastrukture se lahko dogovorijo o drugačnih datumih in v tem primeru
o tem obvestijo Evropsko komisijo, če to utegne vplivati na
mednarodni promet;
– najpozneje 11 mesecev, preden začne veljati novi vozni
red omrežja, upravljavec in agencija v sodelovanju z infrastrukturnimi upravljavci in organi za dodeljevanje v drugih državah vzpostavita začasne mednarodne vlakovne poti (katalog
tras);
– vloge za dodelitev vlakovnih poti, ki naj bi bile vključene
v nov vozni red omrežja, je potrebno predložiti agenciji najkasneje do drugega ponedeljka v mesecu aprilu tekočega leta. To
ne velja za vlakovne poti za določen namen (ad hoc vlakovne
poti), ki se dodeljujejo sproti glede na vloge prosilcev in glede
na proste zmogljivosti infrastrukture;
– upravljavec pripravi osnutek novega voznega reda
omrežja in novih voznih redov najpozneje pet mesecev pred
uveljavitvijo novega voznega reda omrežja in jih posreduje
agenciji;
– med pripravo osnutka novega voznega reda omrežja in
novih voznih redov se upravljavec posvetuje z zainteresiranimi
strankami in vsemi tistimi, ki želijo imeti možnost izraziti svoje
mnenje o morebitnih vplivih voznega reda omrežja na njihovo
možnost zagotavljanja železniških storitev;
– osnutek novega voznega reda pošlje agencija prosilcem, ki so vložili vloge za dodelitev vlakovne poti, in ostalim
zainteresiranim strankam ter jim naloži, da ji v roku, ki ne sme
biti krajši od enega meseca, sporočijo morebitne pripombe;
– v zvezi z vsemi prejetimi pripombami upravljavec sprejme ustrezne ukrepe;
– najpozneje do drugega ponedeljka v mesecu oktobru
tekočega leta mora agencija odločiti o vlogah prosilcev, ki so jih
vložili za dodelitev vlakovne poti za novo voznoredno obdobje.
Po prejemu odločbe o dodelitvi vlakovnih poti, vendar pred
uveljavitvijo novega voznega reda omrežja, je prosilec dolžan z
agencijo skleniti pogodbo iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe, sicer se zadrži izvajanje te odločbe, prosilcu pa se prepove
dostop do infrastrukture;
– nov vozni red omrežja mora biti objavljen najkasneje
15 dni pred uveljavitvijo.
(2) Upravljavec, agencija in prosilci morajo pri upoštevanju določb prejšnjega odstavka upoštevati roke in opraviti
dejanja, ki jim jih nalaga spoštovanje pogodb, ki so jih sklenili
z infrastrukturnimi upravljavci in dodeljevalnimi organi drugih
držav ali združenji upravljavcev ali prevoznikov. Podrobnosti
postopanja po tem odstavku opredeli upravljavec v programu
omrežja.
9. člen
(način konstrukcije vlakovnih poti)
(1) Pri izdelavi voznega reda omrežja upravljavec, če je
mogoče, skladno s programom omrežja, izpolni vse zahteve iz
vloge za dodelitev vlakovnih poti.
(2) Pri konstrukciji vlakovnih poti morata upravljavec in
agencija upoštevati:
– zahteve iz 6. člena te uredbe,
– zahteve, ki jih določajo sklenjene okvirne pogodbe,
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– omejitve, ki se nanašajo na infrastrukturne zmogljivosti,
– omejitve, ki se nanašajo na posebno infrastrukturo,
– kolikor je mogoče, vse omejitve, s katerimi se soočajo
prosilci, vključno z ekonomskim učinkom na njihovo poslovanje.
(3) Pri konstrukciji vlakovnih poti se lahko upošteva dosedanja uporaba vlakovnih poti pod pogoji, določenimi v programu omrežja.
10. člen
(postopek usklajevanja)
(1) Če upravljavec v postopku konstrukcije vlakovnih poti
naleti na nasprotja med zahtevami prosilcev oziroma drugih
zainteresiranih strank, mora o tem obvestiti agencijo. Agencija skuša v usklajevalnem postopku, v katerem sodelujejo
agencija, upravljavec, stranke z nasprotujočimi si zahtevami in
druge zainteresirane stranke, te zahteve uskladiti oziroma najti
najboljšo možno rešitev.
(2) Agencija lahko prosilcu predloži vlakovno pot, ki se
bistveno ne razlikuje od zahtevane. Pri tem mora izhajati iz načel, določenih v četrtem odstavku 4. člena te uredbe, in načel,
ki veljajo v postopku usklajevanja in so določena v programu
omrežja.
11. člen
(preobremenjena infrastruktura)
(1) Če po opravljenem usklajevanju ni mogoče zadostiti vsem zahtevam za vlakovne poti oziroma ni mogoče
zadostiti potrebam po infrastrukturnih zmogljivostih, mora
agencija takšen odsek infrastrukture takoj razglasiti za preobremenjeno infrastrukturo. Enako velja za infrastrukturo,
za katere zmogljivosti je očitno, da v bližnji prihodnosti ne
bodo zadoščale.
(2) Če je odsek ali del infrastrukture razglašen za preobremenjeno infrastrukturo, izvede agencija analizo zmogljivosti,
kot je navedena v 12. členu te uredbe, razen če se že izvaja
načrt razširitve zmogljivosti, naveden v 13. členu te uredbe.
(3) Če uporabnina za infrastrukturo ne omogoča razširitve zmogljivosti odseka ali dela infrastrukture, ki je razglašen
preobremenjeno infrastrukturo, lahko agencija pri dodeljevanju
vlakovne poti poleg dejavnikov iz drugega odstavka 4. člena
uporabi kot dodatne dejavnike tudi:
– pomembnost prevozne storitve za širšo skupnost glede
na drugo storitev, ki bi bila zaradi tega neizvedljiva, ob upoštevanju posledic dodelitve oziroma nedodelitve vlakovne poti;
– pomembnost prevozne storitve prevoza blaga glede na
izvajanje mednarodnih železniških storitev prevoza blaga.
(4) Če na preobremenjeni infrastrukturi tudi po izvedenem
postopku konstrukcije vlakovnih poti in izvedenem postopku
usklajevanja ni mogoče dodeliti vlakovne poti, ker prosilci, ki
jo zahtevajo, na podlagi kriterijev in njihovega vrednotenja
dosegajo izenačeno pravico do dodelitve, jih mora agencija
pozvati, da ponudijo za posamezni progovni odsek čim višjo
uporabnino. O tem je agencija dolžna obvestiti regulatorni
organ. Pogajanja se lahko vršijo izključno pod nadzorom regulatornega organa. Agencija dodeli vlakovno pot prosilcu, ki je
ponudil najvišjo uporabnino.
(5) Program omrežja vsebuje postopke in merila, ki so
določeni s to uredbo glede določitve preobremenjene infrastrukture.
12. člen
(analiza zmogljivosti)
(1) Namen analize zmogljivosti je določiti omejitve infrastrukturnih zmogljivosti, ki preprečujejo, da se prošnjam za dodelitev zmogljivosti primerno ugodi, in predlagati, na kakšen način se lahko ugodi dodatnim prošnjam. S to analizo se ugotovijo
vzroki preobremenjenosti infrastrukture ter možni kratkoročni in
dolgoročni ukrepi za zmanjšanje preobremenjenosti.
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(2) Predmet analize so infrastruktura, postopki delovanja,
vrste različnih izvajanih prevoznih storitev in učinek vseh teh
dejavnikov na infrastrukturno zmogljivost. Ukrepi, ki jih je treba
upoštevati, zajemajo zlasti preusmeritev prevoznih storitev,
časovne spremembe prevoznih storitev, spremembe hitrosti in
izboljšave infrastrukture.
(3) Analizo zmogljivosti najkasneje v šestih mesecih po
ugotovitvi, da je zmogljivost infrastrukture preobremenjena,
izdela agencija. Pri izdelavi analize se posvetuje z upravljavcem, direkcijo, prosilci, prevozniki in drugimi zainteresiranimi
strankami.
13. člen
(načrt razširitve zmogljivosti)
(1) Upravljavec mora v šestih mesecih po dokončanju
analize zmogljivosti izdelati načrt razširitve zmogljivosti. Pri
pripravi načrta se posvetuje z agencijo, prosilci, prevozniki in
drugimi zainteresiranimi strankami ter se uskladi z direkcijo. Z
načrtom se ugotovijo:
– vzroki za preobremenjenost zmogljivosti;
– verjeten prihodnji razvoj prometa;
– ovire za razvoj javne železniške infrastrukture;
– možnosti in stroški razširitve zmogljivosti, vključno z
možnimi spremembami uporabnine.
(2) Na podlagi analize stroškov in koristi možnih ukrepov
mora načrt določati tudi ukrepe, ki se sprejmejo za razširitev
infrastrukturnih zmogljivosti, vključno s časovnim načrtom za
njihovo izvajanje.
(3) Načrt razširitve preda upravljavec direkciji, ki izvede
potrebne ukrepe za njegovo realizacijo.
14. člen
(posebna infrastruktura)
(1) Kadar obstajajo ustrezne nadomestne proge, lahko
agencija po posvetovanju z upravljavcem in zainteresiranimi
strankami določi, da se določene infrastrukturne zmogljivosti
uporabijo za določene vrste prometa. V primeru take določitve
lahko agencija pri dodeljevanju infrastrukturnih zmogljivosti tej
vrsti prometa da prednost. Taka določitev ne preprečuje, da
zadevno infrastrukturo uporabljajo druge vrste prometa, če so
zmogljivosti na voljo in če je vozni park v skladu s tehničnimi
značilnostmi, potrebnimi za delovanje proge.
(2) Kadar gre za določitev infrastrukture iz prejšnjega
odstavka, se to navede v programu omrežja.
15. člen
(uporaba vlakovnih poti)
(1) Agencija lahko odvzame vlakovno pot, ki je bila dodeljena prosilcu, če jo je v neprekinjenem obdobju najmanj enega
meseca izkoristil manj kot 30 odstotkov.
(2) Agencija lahko odvzame vlakovno pot, ki je bila dodeljena prosilcu, če:
– je prosilec dodeljeno vlakovno pot na preobremenjeni
infrastrukturi uporabljal manj kot 75 odstotkov od odobrene
možnosti uporabe v obdobju najmanj enega meseca;
– je prosilec dodeljeno vlakovno pot na infrastrukturi,
dodeljeno v postopku usklajevanja, uporabljal manj kot 75
odstotkov od odobrene možnosti uporabe v obdobju najmanj
enega meseca.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo takrat, če prevoznik ne more dokazati, da je zmanjšanje
uporabe vlakovne poti posledica neekonomskih razlogov, na
katere ni mogel vplivati.
16. člen
(dodeljevanje vlakovnih poti za potrebe
vzdrževanja infrastrukture)
(1) Zahteve za dodelitev vlakovnih poti za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture
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morajo biti skladne z določbami te uredbe. Vlakovne poti,
dodeljene za vzdrževanje, morajo biti navedene v voznem
redu omrežja.
(2) Pri konstrukciji vlakovnih poti iz prejšnjega odstavka
mora upravljavec upoštevati njihove učinke na prosilce.
17. člen
(sistem hitrega reševanja sporov)
(1) Pri dodeljevanju vlakovnih poti je poleg obstoječih
pravnih sredstev in možnosti pritožbe na regulatorni organ
zagotovljen še postopek za hitro reševanje sporov, ki ga vodi
agencija in mora biti opredeljen v programu omrežja.
(2) Odločitev v tem postopku mora biti sprejeta v desetih
delovnih dneh.
III. UPORABNINA
18. člen
(stroški in prihodki infrastrukture)
(1) Na podlagi zakona in te uredbe agencija določi metodologijo zaračunavanja uporabnine ob upoštevanju strokovnih dognanj in podlag s področja učinkovite rabe železniške
infrastrukture. Uporabnina je namenjena kritju dela stroškov
vzdrževanja infrastrukture, ki jih izkazuje upravljavec infrastrukture.
(2) Upravljavcu se ob upoštevanju varnosti, vzdrževanja in izboljšanja kakovosti infrastrukturnih storitev zagotovijo
spodbude za zniževanje stroškov zagotavljanja infrastrukture
in višine uporabnine. V ta namen se z najmanj triletno pogodbo med pristojnim organom in upravljavcem predvidi delež
presežkov iz drugih komercialnih dejavnosti upravljavca, ki se
ne vključijo v izračun uporabnine, ampak ostanejo upravljavcu
kot spodbuda.
(3) Metodologija določitve uporabnine, kot je navedena v prvem odstavku tega člena, je sestavni del programa
omrežja.
(4) Metodologija določitve uporabnine mora vsebovati
tudi podatke o sistemu zaračunavanja uporabnine in zadostne
informacije o cenah storitev iz 21. in 22. člena te uredbe, če jih
zagotavlja samo en izvajalec. Metodologija vsebuje informacije
o veljavnem sistemu zaračunavanja uporabnine, pa tudi navedbe o verjetnih spremembah višine uporabnine za naslednja tri
leta. Prav tako vsebuje spodbude prevoznikom in upravljavcu,
da se čim bolj zmanjšajo motnje in izboljša delovanje infrastrukture. To se doseže z opredelitvijo kazni za delovanja, ki motijo
delovanje omrežja, določitvijo nadomestila za prevoznike, ki
imajo motnje, in bonusa, ki jih pridobijo prevozniki za boljšo
izvedbo od načrtovane.
19. člen
(vrednotenje in načela vrednotenja kriterijev
za določanje uporabnine)
(1) Agencija pri določanju uporabnine upošteva kriterije
iz zakona.
(2) Pri vrednotenju kriterijev iz prejšnjega odstavka mora
agencija upoštevati stroške, ki jih povzroča obratovanje določene vrste konkretnega vlaka in so vezani na najmanjši obseg
storitev iz 21. člena te uredbe in za dostop po tirih do objektov,
potrebnih za izvajanje železniških storitev, ter se izkazujejo
zlasti pri stroških vzdrževanja tirov, z vožnjo vlaka povezanih
naprav ter upravljanja železniškega prometa.
(3) Agencija mora zagotoviti, da je uporabnina objektivno
enaka in nerazlikovalna za vse prosilce, ki opravljajo enakovredne storitve na infrastrukturi.
(4) Razen v primerih, ki jih določa ta uredba, mora agencija zagotoviti, da se na celotnem omrežju uporablja enak sistem
zaračunavanja uporabnine.
(5) Skladno s kriteriji, navedenimi v zakonu, in merili za
njihovo vrednotenje ter z načeli obračunavanja uporabnine
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iz prejšnjih odstavkov tega člena določa višino uporabnine
agencija.
(6) Prosilec lahko zahteva od agencije podatke o metodologiji in konkretnih izračunih uporabnine, če mu ne zadostujejo
podatki, ki jih vsebuje program omrežja.
(7) Agencija lahko za dostop na preobremenjeno infrastrukturo v nasprotju z določbami prejšnjih odstavkov tega
člena določi višjo uporabnino. Povišanje uporabnine, kot tudi
merila za določanje primerov, v katerih se uporablja povišana
uporabnina, morajo biti določena v metodologiji določitve višine
uporabnine iz 18. člena te uredbe. Razlika med uporabnino,
določeno na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena, in uporabnino, določeno na podlagi tega odstavka, ter morebitnim
dodatnim iztržkom, pridobljenim na podlagi četrtega odstavka 11. člena te uredbe, je namenjena za odpravo omejene
zmogljivosti infrastrukture, na katero se njen obračun nanaša.
Povišana uporabnina se lahko zaračunava, če je upravljavec
to predvidel v programu omrežja oziroma je predložil ukrepe za
odpravo preobremenjene infrastrukture in te ukrepe dejansko
izvaja. Agencija preneha z zaračunavanjem povišane uporabnine, ki je višja od normalno določene, če upravljavec v roku
iz 13. člena te uredbe ni pripravil načrta razširitve zmogljivosti
oziroma pri uresničevanju tega načrta ne dosega napredka.
To ne velja v primeru, če regulatorni organ odobri še nadaljnje
zaračunavanje povišane uporabnine v skladu z zakonom.
(8) Uporabnina se lahko poveča ali zmanjša zaradi posebnih stroškov, ki izhajajo iz varstva okolja. Takšno povečanje in
zmanjšanje je mogoče uvesti, če tako določa zakon.
(9) Del uporabnine, ki je določen skladno s prejšnjima
dvema odstavkoma in skladno z 20. členom te uredbe, mora
biti določen na podlagi metodologije, ki je sestavni del programa omrežja in o kateri se agencija posvetuje z direkcijo,
upravljavcem in zainteresiranimi strankami.
(10) V izogib neželenim nesorazmernim nihanjem višine
uporabnine se lahko za višino uporabnine določi srednja vrednost za primeren obseg železniških storitev in obdobij.
20. člen
(izjeme od načel vrednotenja kriterijev)
(1) Na predlog upravljavca ali direkcije lahko agencija, kadar to dopušča trg, poviša uporabnino, ki je določena na podlagi
določb prvega do vključno petega odstavka prejšnjega člena.
(2) Izredno povišanje uporabnine mora temeljiti na načelih
učinkovitosti, preglednosti in nerazlikovanja, ki zagotavljajo
optimalno konkurenčnost zlasti v mednarodnem tovornem železniškem prevozu. Takšen način zaračunavanja uporabnine
ne sme izničiti učinkov povečanja storilnosti, ki jo dosegajo
prevozniki.
(3) Spremembe sistema zaračunavanja uporabnine, ki
so sprejete na podlagi prvega odstavka tega člena, morajo
biti javno objavljene kot dodatek k metodologiji izračuna višine
uporabnine iz 18. člena te uredbe najmanj tri mesece pred
njihovo uveljavitvijo.
(4) V skladu s prejšnjimi odstavki tega člena lahko direkcija ali upravljavec predlagata povišanje uporabnine za kritje
stroškov investicijskih projektov, če ti povečujejo učinkovitost
in/ali stroškovno učinkovitost in jih drugače ni mogoče ali jih
ni bilo mogoče izvesti. Ta del uporabnine mora biti namensko
uporabljen za kritje stroškov investicijskih projektov, ki se že izvajajo ali se zanje pripravljajo potrebni dokumenti ali opravljajo
raziskave oziroma so bili končani največ 15 let pred uveljavitvijo
Direktive 2001/14/ES. Ta povišanja uporabnine morajo biti posebej opredeljena v metodologiji določanja višine uporabnine
iz 18. člena te uredbe.
21. člen
(najmanjši obseg storitev)
Najmanjši obseg storitev dostopa do infrastrukture, do
katerega so upravičeni vsi, ki jim je bila vlakovna pot dodeljena,
obsega:
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– obravnavanje vlog za dodeljevanje vlakovnih poti;
– uporabo tirov na dodeljeni vlakovni poti;
– uporabo kretnic in križišč na dodeljeni vlakovni poti;
– vodenje vlakovnega prometa, skupaj s signaliziranjem,
urejanjem, odpravo in komunikacijo z vlakom ter zagotavljanjem informacij o vožnjah vlakov;
– druge informacije, potrebne za izpolnitev ali za izvajanje
storitev, za katere je bila dodeljena vlakovna pot.
22. člen
(dostop po tirih do objektov in naprav, dodatne
in pomožne storitve)
(1) Upravljavec mora sam ali z drugim ponudnikom storitev poskrbeti, da je prosilcu oziroma njegovemu prevozniku,
kateremu je bila dodeljena vlakovna pot, pod pogoji, ki veljajo
za zaračunavanje uporabnine, v 19. členu te uredbe, omogočen
dostop po tirih do objektov in naprav, ki omogočajo uporabo:
– električnega napajalnega sistema za vlečni tok, če je
na voljo;
– naprav za oskrbo z gorivom;
– potniških postaj in postajališč, njihovih zgradb in drugih
pomožnih objektov oziroma prostorov;
– tovornih postaj in terminalov;
– ranžirnih postaj;
– objektov za sestavo vlaka;
– nakladalno razkladalnih tirov;
– objektov za popravilo in drugih tehničnih naprav.
(2) Prosilec oziroma njegov prevoznik si morata storitve iz
prejšnjega odstavka zagotoviti s posebno pogodbo, ki jo sklene
z upravljavcem oziroma ob njegovem posredovanju s ponudnikom teh storitev. V pogodbi morata biti navedena cena in obseg
storitev, ki jih bo za to ceno pridobil prosilec oziroma njegov
prevoznik. Storitve, navedene v prejšnjem odstavku, zagotavlja
ponudnik brez razlikovanja. Prošnje zanje pa lahko zavrne le,
če obstajajo druge sprejemljive možnosti pod tržnimi pogoji.
(3) Upravljavec ali ponudniki storitev lahko prosilcem
oziroma njihovim prevoznikom brez razlikovanja s posebno
pogodbo, ki temelji na tržnih načelih, ponujajo tudi dodatne
storitve, kot so:
– električna energija za vleko;
– oskrba z gorivom;
– predogrevanje potniških vlakov ali vagonov;
– ranžiranje vlakov;
– nadzor prevoza nevarnega blaga;
– pomoč pri vožnji izrednih prevozov.
(4) Prosilec in/ali njegov prevoznik, ki jim je bila dodeljena
vlakovna pot, lahko od upravljavca poleg storitev iz prejšnjih dveh
odstavkov zaprosijo za dodaten izbor pomožnih storitev, kot so:
– pristop do telekomunikacijskega omrežja;
– zagotavljanje dodatnih informacij;
– tehnični nadzor železniških vozil;
– druge storitve, za katere se tako dogovorita pogodbeni
stranki.
Teh storitev upravljavec ni dolžan ponuditi.
(5) Če storitve, naštete v tretjem in četrtem odstavku
tega člena, ponuja samo en ponudnik, je višina plačila za tako
storitev odvisna od stroškov njihovega zagotavljanja, ki se
izračunajo na podlagi dejanske uporabe.
23. člen
(način plačevanja uporabnine)
(1) Prosilec plačuje ceno za najmanjši obseg storitev
dostopa do infrastrukture, ki je naveden v 21. členu te uredbe,
agenciji kot uporabnino na njen podračun.
(2) Upravljavec posreduje agenciji vse potrebne podatke
o realizaciji dodeljenih vlakovnih poti po posameznih prosilcih.
Agencija in upravljavec skleneta posebno pogodbo, v kateri določita časovne termine, vsebino in obliko posredovanih
podatkov, ki služijo agenciji kot podlaga za zaračunavanje
uporabnine.
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(3) Za pravilnost posredovanih podatkov, ki služijo agenciji za zaračunavanje uporabnine, je odgovoren upravljavec.
Agencija ima možnost pri upravljavcu preverjati in nadzirati
zbiranje ter obdelavo teh podatkov. V primeru ugotovljenih nepravilnosti je upravljavec na zahtevo agencije podatke dolžan
popraviti, praviloma pred izdajo računa.
(4) Agencija izda račun za uporabnino, ki vsebuje predpisano stopnjo DDV, najkasneje do 20. v mesecu za pretekli
mesec. K računu mora biti priložen seznam vseh realiziranih
in nepravočasno odpovedanih ter neodpovedanih dodeljenih
vlakovnih poti.
(5) Prosilec je dolžan plačati uporabnino najpozneje v
osmih dneh od prejema računa oziroma v roku, določenem s
pogodbo iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe.
(6) Nadzor nad realizacijo plačila uporabnine izvaja agencija. Zbrana sredstva morajo biti namensko uporabljena za
vzdrževanje infrastrukture.
(7) V primeru da prosilec ne plača uporabnine v roku iz
petega odstavka tega člena, mu agencija pošlje opomin in mu
lahko zaračuna zakonite zamudne obresti. V primeru da prosilec tudi po opominu ne plača uporabnine, lahko agencija prične
s postopkom izvršbe. Če prosilec ne poravna dveh zaporednih
računov, lahko agencija prosilcu odvzame dodeljene vlakovne
poti in o tem obvesti upravljavca.

Uradni list Republike Slovenije
27. člen
(nakazilo uporabnine)
(1) Agencija ob izdaji računov obvesti upravljavca in direkcijo o višini zaračunane uporabnine posameznim prosilcem
najkasneje do 20. v tekočem mesecu.
(2) Na osnovi teh informacij in realiziranih vzdrževalnih
del za pretekli mesec upravljavec izstavi zahtevek agenciji za
nakazilo uporabnine za pretekli mesec. Ta zahtevek vključuje
argumentacijo o realiziranih stroških in prihodkih iz proračuna
Republike Slovenije.
(3) Na osnovi prejetega argumentiranega zahtevka
agencija po prejetih nakazilih prosilcev nakaže zaračunano
uporabnino upravljavcu. O izvršenem nakazilu obvesti direkcijo.
(4) Skladno z navedenim postopkom in pripadajočo argumentacijo agencija vzpostavi ustrezni računovodski sistem
s pripadajočimi temeljnicami za knjiženje poslovnih dogodkov.
(5) Agencija ima v vsakem trenutku možnost in pristojnost nadzora pravilnosti argumentacije in postopkov v tej
zvezi.
IV. KONČNI DOLOČBI

24. člen

28. člen

(popusti in oprostitve plačila uporabnine)
(1) Popusti pri zaračunavanju uporabnine so omejeni na
dejanski prihranek upravnih stroškov upravljavca infrastrukture.
Pri določanju višine popusta se ne upoštevajo prihranki stroškov, ki so že zajeti v uporabnini.
(2) Agencija lahko za določene prometne tokove ne glede na prejšnji odstavek uvede takšne načine zaračunavanja
uporabnine, ki so dostopni vsem uporabnikom infrastrukture in
priznavajo časovno omejene popuste za spodbujanje razvoja
novih železniških storitev ali popuste za spodbujanje uporabe
premalo izkoriščenih prog.
(3) Popusti se lahko nanašajo le na uporabnine, ki se
zaračunajo za določen odsek infrastrukture.
(4) Podobni programi popustov se uporabljajo za podobne
storitve.
(5) Sistem določanja popustov mora biti določen v metodologiji zaračunavanja uporabnine iz 18. člena te uredbe.
(6) Vlada lahko odloči, da prevoznike, ki opravljajo obvezno gospodarsko javno službo prevoza potnikov v notranjem in
čezmejnem regijskem železniškem prometu, ter upravljavca, ki
opravlja obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja javne
železniške infrastrukture, oprosti plačila uporabnine v delu, ki
se nanaša na opravljanje obvezne gospodarske javne službe.
25. člen
(varščina)
(1) Kot pogoj za dostop na infrastrukturo agencija posameznim prosilcem določi varščino, ki je namenjena zavarovanju plačil iz naslova uporabnine in pomeni finančno zavarovanje. Zahteva za varščino mora biti ustrezna, pregledna in brez
razlikovanja.
(2) Varščino v višini 25 odstotkov predvidene uporabnine naslednjega meseca mora plačati posamezni prosilec na
podračun agencije do zadnjega delovnega dne v tekočem
mesecu.
(3) Način poračunavanja varščine z zaračunano uporabnino
in druge pogoje, ki se nanašajo na varščino, opredelita agencija in
prosilec v pogodbi iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe.
26. člen
(uporabnina za dodeljene neuporabljene vlakovne poti)
Agencija zaračuna ustrezno uporabnino tudi za dodeljene
vlakovne poti, ki jih prosilec ni uporabil. Način izračuna uporabnine mora biti objavljen v programu omrežja.

(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški
infrastrukturi (Uradni list RS, št. 38/08).
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-28/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2411-0077
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

5149.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –
ZZAVAR-E, 80/08, 120/08 – odl. US, 20/09 – ZZZPF, 48/09 in
91/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo
plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in
izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09
in 48/09) se v tabeli 2. člena besedilo izrazov Z113, Z115 in
Z471 spremeni tako, da se glasi:
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»

Z113

delež razlike za odpravo nesorazmerja

delež razlike za odpravo nesorazmerja v osnovnih plačah, izražen v
nominalnem znesku
(1) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačne podskupine A5 na podlagi
9. člena Odloka o plačah funkcionarjev, 49.a člena ZSPJS-G in 2. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS-D)
(2) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačnih podskupin A1, A2, in dela
A4 na podlagi 1. člena ZSPJS-K in 5. člena Zakona o interventnih ukrepih
zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)
(3) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačne podskupine A3 in dela A4,
v skladu s 16., 17. in 22. členom ZSPJS-L
(4) odprava nesorazmerja za javne uslužbence plačnih podskupin od C1 do
J3, na podlagi 49.č člena ZSPJS in 50. člena KPJS

Z115

zmanjšanje po uredbi

vrednost zmanjšanja osnovne plače (Z070, Z116, Z118 ali Z571) v skladu
z drugim odstavkom 12. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju

Z471

osnova za izračun plače za delo v tujini
za pripadnike SV na operacijah kriznega
odzivanja (OKO) in civilne zaščite

osnova za izračun plače za delo v tujini za pripadnike SV na operacijah
kriznega odzivanja (OKO) in civilne zaščite je določena v Uredbi o plačah in
drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske za delo v tujini
«.

2. člen
V tabeli 3. člena se vrste izplačil C010, C020, C060,
C061, C062, C130, C300, C301, C302, C303, C304, C305,
C306, C307, C308, C309, C310, C311, C312, C313, C320,
D011, D012, D013, D021, D022, D023, D026, D027, O010,
O020, O031, O032, O041, O042 in O050 spremenijo tako, da
se glasijo:
»
C010 položajni dodatek

C020 dodatek za delovno dobo

dodatki

dodatki

dodatki za manj ugodne
C060 delovne razmere – ionizira- dodatki
joče sevanje
dodatki za manj ugodne delovne razmere – za pripravo
dodatki
C061
in uporabo citostatikov ter
nego
dodatki za manj ugodne
delovne razmere – za
C062 pripravo citostatikov in delo dodatki
s kužnimi, onesnaženimi
odpadki

C130

dodatek za stalno
pripravljenost

dodatki

(1) osnovna plača za obračun
od 0,05
x faktor
do 0,20
24. člen ZSPJS

0,0033

1,02 €

1,02 €

0,51 €

0,20

% od osnovne plače
za obračun

1 1

(1) osnovna plača za obračun
x (faktor x število dopolnjenih let
delovne dobe)
(2) dodatek za delovno dobo iz
% od osnovne plače
prejšnje alineje se javnim uslužbenkam in funkcionarkam poveča za obračun
za 0,10% za vsako zaključeno leto
delovne dobe nad 25 let (faktor je
0,0043)
25. člen ZSPJS, 35. člen KPJS

1 1

faktor x število ur (za vsako začeto
uro)
% od bruto urne postavke 0 1
29. in 31. člen ZSPJS,
38. člen KPJS
faktor x število ur (za vsako začeto
uro)
% od bruto urne postavke 0 1
29. in 31. člen ZSPJS, 38. člen
KPJS
faktor x število ur (za vsako začeto
uro)
% od bruto urne postavke 0 1
29. in 31. člen ZSPJS,
38. člen KPJS
bruto urna postavka za osnovno
plačo za obračun x število ur
x faktor
32.a člen ZSPJS, 46. člen KPJS,
49. člen Zakona o sodniški službi

% od bruto urne postavke X 1
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dodatek za čas dela na
ogledih krajev kaznivih
dejanj za
C300
preiskovalnega sodnika
in državnega tožilca
(do 1. 12. 2010)

dodatki

Uradni list Republike Slovenije

0,10

bruto urna postavka za osnovno
plačo za obračun x število ur
x faktor
32.a člen ZSPJS

% od bruto urne postavke 0 1

osnovna plača za obračun x faktor
22.d člen ZSPJS
(2) Uredba o delovni uspešnosti
iz naslova povečanega obsega

znesek od osnovne plače
za obračun (v kolikor je
0 1
dodeljena, se izplača
najmanj enkrat na leto)

C301 PORABLJENO – ČRTANO
C302 PORABLJENO – ČRTANO
C303 PORABLJENO – ČRTANO
C304 PORABLJENO – ČRTANO
C305 PORABLJENO – ČRTANO
C306 PORABLJENO – ČRTANO
C307 PORABLJENO – ČRTANO
C308 PORABLJENO – ČRTANO
C309 PORABLJENO – ČRTANO
C310 PORABLJENO – ČRTANO
C311

PORABLJENO – ČRTANO

C312 PORABLJENO – ČRTANO
C313 PORABLJENO – ČRTANO
C320 PORABLJENO – ČRTANO
D011

PORABLJENO – ČRTANO

D012 PORABLJENO – ČRTANO
D013 PORABLJENO – ČRTANO
delovna uspešnost zaradi
povečanega obsega dela za
sodnike ustavnega sodišča
delovna
in
do 0,25
D021
uspešnost
generalnega sekretarja
ustavnega sodišča
(do 1. 12. 2010)
D022 PORABLJENO – ČRTANO

X X

D023 PORABLJENO – ČRTANO

X X

delovna uspešnost zaradi
sodelovanja pri posebnih
D026
projektih za javne
uslužbence
D027 PORABLJENO – ČRTANO

delovna
do 0,50
uspešnost

O010

dežurstvo prek polnega
delovnega časa

dežurstvo

/

O020

dežurstvo prek polnega
delovnega časa (nočno)

dežurstvo

/

osnovna plača za obračun x faktor
(1) 22.d člen ZSPJS
(2) Uredba o delovni uspešnosti iz
naslova povečanega obsega
43.b in 49. člen Zakona o sodniški
službi
27.b in 27.c člen Zakona o državnem tožilstvu
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna postavka za
(osnovno plačo za obračun + A040
+ C010 + C020 + C040 + (C050
ali C051 ali C052) + C150) / Z050
+ C120
43.b in 49. člen Zakona o sodniški
službi
27.b in 27.c člen Zakona o državnem tožilstvu
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna postavka za
(osnovno plačo za obračun + A040
+ C010 + C020 + C040 + (C050 ali
C051 ali C052) + C150) / Z050 +
C100 + C120

znesek od osnovne plače
za obračun (v kolikor je
0 1
dodeljena, se izplača
najmanj enkrat na leto)
X X

X 1

X 1
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dežurstvo /

43.b in 49. člen Zakona o sodniški
službi
27.b in 27.c člen Zakona o državnem tožilstvu
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna postavka za
(osnovno plačo za obračun + A040
+ C010 + C020 + C040 + (C050 ali
C051 ali C052) + C150) / Z050 +
C110 + C120

X 1

dežurstvo prek polnega
O032 delovnega časa (dela prost dežurstvo /
dan)

43.b in 49. člen Zakona o sodniški
službi
27.b in 27.c člen Zakona o državnem tožilstvu
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna postavka za
(osnovno plačo za obračun + A040
+ C010 + C020 + C040 + (C050 ali
C051 ali C052) + C150) / Z050 +
C111 + C120

X 1

dežurstvo prek polnega
O041 delovnega časa (nedelja –
nočno)

dežurstvo /

43.b in 49. člen Zakona o sodniški
službi
27.b in 27.c člen Zakona o državnem tožilstvu
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna postavka za
(osnovno plačo za obračun + A040
+ C010 + C020 + C040 + (C050 ali
C051 ali C052) + C150) / Z050 +
C100 + C110 + C120

X 1

dežurstvo prek polnega
O042 delovnega časa (dela prost dežurstvo /
dan – nočno)

43.b in 49. člen Zakona o sodniški
službi
27.b in 27.c člen Zakona o državnem tožilstvu
48. člen KPJS
32.a člen ZSPJS
število ur x bruto urna postavka za
(osnovno plačo za obračun + A040
+ C010 + C020 + C040 + (C050 ali
C051 ali C052) + C150) / Z050 +
C100 + C111 + C120

X 1

O031

dežurstvo prek polnega
delovnega časa (nedelja)

O050 PORABLJENO – ČRTANO

»

X X

V tabeli se za vrsto izplačila C324 dodajo nove vrste izplačil, ki se glasijo:

položajni dodatek za sodnika oziroma državnega tožildodatki
C330
ca, dodeljenega na pristojno
ministrstvo
položajni dodatek za
sodnike, državne tožilce in
državne pravobranilce, ki
vodi organizacijsko enoto z
najmanj štiridesetimi zapododatki
C340
slenimi oziroma dvajsetimi
na ta oddelek razporejenimi
sodniki, državnimi tožilci
oziroma državnimi pravobranilci

«.

0,10

osnovna plača za obračun x faktor % od osnovne plače
32.b člen ZSPJS
za obračun

1 1

0,10

osnovna plača za obračun x faktor % od osnovne plače
32.b člen ZSPJS
za obračun

1 1

15532 /
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položajni dodatek za
sodnike, državne tožilce in
državne pravobranilce, ki
vodi organizacijsko enoto z
najmanj tridesetimi zaposlenimi oziroma petnajstimi
na ta oddelek razporejenimi
sodniki, državnimi tožilci
oziroma državnimi pravobranilci
položajni dodatek za
sodnike, državne tožilce in
državne pravobranilce, ki
vodi organizacijsko enoto z
najmanj dvajsetimi zaposlenimi oziroma desetimi
na ta oddelek razporejenimi
sodniki, državnimi tožilci
oziroma državnimi pravobranilci
položajni dodatek za
sodnike, državne tožilce in
državne pravobranilce, ki
vodi organizacijsko enoto z
najmanj desetimi zaposlenimi oziroma petimi na ta oddelek razporejenimi sodniki,
državnimi tožilci oziroma
državnimi pravobranilci
položajni dodatek za
sodnike, državne tožilce in
državne pravobranilce, če
vodi oddelek na Vrhovnem
sodišču, Upravnem sodišču,
Vrhovnem državnem tožilstvu, če vodi zunanji oddelek, ki se oblikuje v skladu z
zakonom, ali oddelek z manj
kot petimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi
pravobranilci

dodatek za mobilnost DeC390 cision C za tuje državljane,
zaposlene v Sloveniji

Uradni list Republike Slovenije

dodatki

0,09

osnovna plača za obračun x faktor % od osnovne plače
32.b člen ZSPJS
za obračun

1 1

dodatki

0,08

osnovna plača za obračun x faktor % od osnovne plače
32.b člen ZSPJS
za obračun

1 1

dodatki

0,05

osnovna plača za obračun x faktor % od osnovne plače
32.b člen ZSPJS
za obračun

1 1

dodatki

0,04

osnovna plača za obračun x faktor % od osnovne plače
32.b člen ZSPJS
za obračun

1 1

dodatki

/

dodatek za izgradnjo kariere
C400 Decision C za tuje državlja- dodatki
ne, zaposlene v Sloveniji

/

»

pravne podlage, ki so osnova za
tuje državljane, ki se v okviru medv znesku
narodnih projektov zaposlijo
v Republiki Sloveniji
pravne podlage, ki so osnova za
tuje državljane, ki se v okviru medv znesku
narodnih projektov zaposlijo
v Republiki Sloveniji

V tabeli se za vrsto izplačila E051 dodajo nove vrste izplačil, ki se glasijo:

0 1

0 1
«.

plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela
E060 preko polnega delovnega
časa v primeru koriščenja
teh ur

bruto plača –
delo prek polnega delovnega
časa

izračun pripadajočih dodatkov na
/ način, določen pri vrsti izplačila
C120

X 1

plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela
E061 preko polnega delovnega
časa (nočno) v primeru
koriščenja teh ur

bruto plača –
delo prek polnega delovnega
časa

izračun pripadajočih dodatkov na
/ način, določen pri vrstah izplačil
C100 in C120

X 1

plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela
E062 preko polnega delovnega
časa (nedelja) v primeru
koriščenja teh ur

bruto plača –
delo prek polnega delovnega
časa

izračun pripadajočih dodatkov na
/ način, določen pri vrstah izplačil
C110 in C120

X 1
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plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela
E063 preko polnega delovnega
časa (dela prost dan) v
primeru koriščenja teh ur

bruto plača –
delo prek polnega delovnega
časa

izračun pripadajočih dodatkov na
/ način, določen pri vrstah izplačil
C111 in C120

X 1

plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela
E064 preko polnega delovnega
časa (nedelja – nočno) v
primeru koriščenja teh ur

bruto plača –
delo prek polnega delovnega
časa

izračun pripadajočih dodatkov na
/ način, določen pri vrstah izplačil
C100, C110 in C120

X 1

plačilo pripadajočih dodatkov za opravljene ure dela
preko polnega delovnega
E065
časa (dela prost dan –
nočno) v primeru koriščenja
teh ur

bruto plača –
delo prek polnega delovnega
časa

izračun pripadajočih dodatkov na
/ način, določen pri vrstah izplačil
C100, C111 in C120

X 1

»

«.

V tabeli se za vrsto izplačila G090 doda nova vrsta izplačila, ki se glasi:

G100 začasna odstranitev z dela

nadomestila v breme delodajalca

prvi odstavek 74. člena ZSSloV
60% plače za polni delovni čas, izplačane v
v znesku
0,60
mesecu pred izdajo ukaza o začasni odstranitvi

X 1
«.

3. člen
V 4. členu se v drugem odstavku besedilo v rubriki »stopnje davka od 1. januarja 2009 (v eurih)« spremeni tako, da
se glasi:
»

Stopnje dohodnine od 1. januarja 2010 (v eurih)

Če znaša neto letna davčna osnova, znaša dohodnina
nad
do
7.528,99
16%
7.528,99
15.057,96 1.204,64 + 27% nad 7.528,99
15.057,96
3.237,46 + 41% nad 15.057,96
«.

4. člen
V 6. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Povprečna mesečna delovna obveznost za polni
delovni čas se določi na podlagi 40 delovnih ur na teden in
znaša 174 ur.
(3) Pri izračunu bruto urne postavke se za funkcionarja
oziroma javnega uslužbenca, ki opravlja delo v skrajšanem
delovnem času, ki se v skladu z zakonom, podzakonskim
predpisom ali kolektivno pogodbo šteje kot polni delovni čas,
upošteva povprečna mesečna delovna obveznost v skladu s
prejšnjim odstavkom.«.
5. člen
V 19. členu se dodata nova devetintrideseti in štirideseti
odstavek, ki se glasita:
»(39) V primeru, ko javni uslužbenec opravljene ure
dela preko polnega delovnega časa, v skladu s posebnimi
predpisi oziroma kolektivnimi pogodbami, izkoristi v obliki
prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti, ali pa jih prenese
v presežek oziroma primanjkljaj obveznih ur v okviru premakljivega začetka oziroma konca delovnega časa, v razmerju
ena proti ena, mu pripada plačilo pripadajočih dodatkov iz
naslova opravljenega dela v manj ugodnem delovnem času,
in sicer z vrstami izplačil E060, E061, E062, E063, E064 in
E065.
(40) Vrsti izplačil C020 in C150 je potrebno upoštevati
in izračunavati datumsko oziroma na dan, ko upravičenost do
posamezne vrste izplačila nastopi oziroma se prekine.«.
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KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 00714-38/2009/7
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-3111-0087
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

5150.

»obstoječa glavna cesta« nadomesti z besedilom »obstoječa
državna cesta«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-54/2009/4
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2411-0081
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Uredba o dopolnitvi Uredbe o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –
ZZavar-E, 80/08, 120/08 – odl. US, 20/09 – ZZZPF, 48/09 in
91/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o napredovanju javnih
uslužbencev v plačne razrede
1. člen
V Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede (Uradni list RS, št. 51/08 in 91/08) se v 9. členu doda
novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Direktorjem v državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti se za posamezno leto mandata upošteva ocena
delovne uspešnosti, določena v skladu z zakonom, ki ureja
položaj javnih uslužbencev.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-37/2009/4
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-3111-0088
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

5151.

Uradni list Republike Slovenije

Uredba o spremembi Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. 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 Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o merilih za kategorizacijo
javnih cest
1. člen
V Uredbi o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni
list RS, št. 49/97) se v prvem odstavku 14. člena besedilo

5152.

Uredba o spremembi Uredbe o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih
ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta
(ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o
omejevalnih ukrepih proti Iranu

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki
jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi
akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), Vlada Republike Slovenije
izdaja

UREDBO
o spremembi Uredbe o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih
proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES)
št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih
ukrepih proti Iranu
1. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES)
št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti
Iranu (Uradni list RS, št. 57/09) se za 7. členom doda nov 7.a
člen, ki se glasi:
»7.a člen
Pristojnost ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve,
za izvajanje členov 11a(d) in 11(b) Uredbe 423/2007/ES iz
spremenjenega 4. člena uredbe preneha veljati 31. decembra
2010.«
2. člen
Črta se naslov poglavja »V. Končna določba«.
3. člen
Črta se drugi odstavek 8. člena.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-64/2009
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-1811-0182
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
5153.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju javnega podjetja Agencija
za radioaktivne odpadke, p. o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, v javni gospodarski zavod

Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) v zvezi z drugim odstavkom
25. 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

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju javnega podjetja Agencija
za radioaktivne odpadke, p. o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, v javni gospodarski zavod
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za
radioaktivne odpadke, p. o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni
gospodarski zavod (Uradni list RS, št. 45/96, 32/99 in 38/01)
se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Zavod kot gospodarsko javno službo opravlja:
– obdelavo radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz jedrskih objektov za proizvodnjo
energije,
– ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki niso iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije in
njihovo odlaganje,
– dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč rudarske in
hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.
Dejavnosti zavoda obsegajo strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki se nanašajo zlasti na:
– izvajanje gospodarske javne službe,
– razvoj in načrtovanje,
– izobraževanje in informiranje v zvezi z radioaktivnimi
odpadki,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami potrebnimi za izvajanje gospodarske javne službe.
Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/97 in 17/08) razvrščene:
– 20.130 – proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij,
– 38.120 – zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– 38.220 – ravnanje z nevarnimi odpadki,
– 38.310 – demontaža odpadnih naprav,
– 39.000 – saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
– 52.100 – skladiščenje,
– 52.210 – spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
– 52.240 – pretovarjanje,
– 58.140 – izdajanje revij in druge periodike,
– 63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– 63.990 – drugo informiranje,
– 68.320 – upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– 69.103 – druge pravne dejavnosti,
– 69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
– 70.210 – dejavnost stikov z javnostjo,
– 70.220 – drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
– 71.121 – geofizikalne meritve, kartiranje,
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– 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
– 71.200 – tehnično preizkušanje in analiziranje,
– 72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
– 72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– 73.200 – raziskovanje trga in javnega mnenja,
– 74.900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
– 77.400 – dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
– 82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.990 – druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje,
– 84.130 – urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
– 85.590 – drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti zavod pridobiva:
1. iz Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: namenski sklad)
za financiranje storitev obdelave radioaktivnih odpadkov in
izrabljenega goriva pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz jedrskih objektov
za proizvodnjo energije, kamor se uvrščajo naslednje dejavnosti:
– umeščanje in gradnja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov,
– izdelava programa razgradnje,
– iskanje rešitve za odlaganje izrabljenega goriva in visoko radioaktivnih odpadkov,
2. s plačili uporabnikov skladišča in odlagališča radioaktivnih odpadkov v skladu s ceno storitev zavoda za financiranje: prevzemanja, zbiranja, prevažanja, predhodne obdelave
in skladiščenje pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih
odpadkov in izrabljenega goriva, ki niso odpadki oziroma izrabljeno gorivo iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije,
3. iz proračuna ustanovitelja za financiranje:
– storitev prevzemanja, zbiranja, prevažanja, predhodne
obdelave in skladiščenja pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki niso odpadki
oziroma izrabljeno gorivo iz jedrskih objektov za proizvodnjo
energije, v vrednostih, ki presegajo plačila malih povzročiteljev
radioaktivnih odpadkov znanega izvora,
– storitev prevzemanja, zbiranja, prevažanja, predhodne
obdelave in skladiščenje pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki niso odpadki
oziroma izrabljeno gorivo iz jedrskih objektov za proizvodnjo
energije neznanih povzročiteljev radioaktivnih odpadkov,
– obratovanja in dekontaminacije centralnega skladišča
radioaktivnih odpadkov,
– dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in
izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin,
– dejavnosti, ki so povezane z umeščanjem in gradnjo
odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v deležu,
ki se obračunava kot investicijski vložek države za delovanje
zavoda in je določen v nacionalnem ali operativnem programu
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom,
4. iz drugih virov.
Zavod z namenskim skladom za vsako leto sklene pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij in sofinanciranju programa
dela.
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Zavod z ustanoviteljem vsako leto sklene pogodbo o
financiranju dejavnosti iz proračuna.«.
3. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a, člen, ki se glasi:
»6.a člen
Zavod za vsako leto pripravi in sprejme letni program dela
in finančni načrt, v katerem:
1. pregledno in natančno določi načrtovane naloge in
projekte za tekoče leto,
2. mora biti razvidna dinamika dela in finančna sredstva,
ki so potrebna za izvedbo,
3. je vsak projekt obrazložen glede na osnovni namen,
pričakovane rezultate, način izvedbe, trajanje, ocene sredstev,
potrebnih za njegovo izvedbo ter določeni viri financiranja.«.
4. člen
V prvem odstavku 12. člena se četrta alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– daje soglasje k finančnemu načrtu in programu dela
zavoda,«.
Dodata se novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Če ustanovitelj ne da soglasja k programu dela in finančnemu načrtu do 30. novembra, se glede financiranja zavoda
uporablja program dela in finančni načrt zavoda za preteklo
leto, na podlagi katerega se sklene pogodba o začasnem
financiranju zavoda.
Če pridobljena sredstva na podlagi začasnega financiranja ne dosegajo načrtovane višine sredstev iz finančnega načrta in je s tem ogroženo izvajanje dejavnosti zavoda, upravni
odbor zavoda o tem obvesti ustanovitelja, pri čemer predlaga
tudi ukrepe za pridobitev finančnih sredstev.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01406-7/2009/4
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2111-0248
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
II.
Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in
elektronske opreme za leto 2010 je 0,0083 eura.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42306-10/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2511-0122
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

5155.

Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve
za onesnaženje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih motornih vozil za leto 2010

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih
motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi zneska okoljske dajatve
za onesnaženje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih motornih vozil za leto 2010
I.
Znesek okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi
nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2010 je 0,0063 eura
za 1 kilogram vozila.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42306-15/2009/4
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2511-0123
Vlada Republike Slovenije

5154.

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in
za enoto obremenitve za okoljsko dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
odpadne električne in elektronske opreme za
leto 2010

Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
električne in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 32/06,
65/06 in 78/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi zneska za nadomestilo in za
enoto obremenitve za okoljsko dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
električne in elektronske opreme za leto 2010
I.
Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske
opreme za leto 2010 je 33,38 eura.

Borut Pahor l.r.
Predsednik

5156.

Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih
olj in tekočin za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
(Uradni list RS, št. 53/05) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi zneska okoljske dajatve
za onesnaževanje okolja zaradi uporabe
mazalnih olj in tekočin za leto 2010
I.
Znesek okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi
uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2010 je 0,1586 eura za
kilogram mazalnega olja.

Uradni list Republike Slovenije
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42306-11/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2511-0124

Št.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
(Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in
85/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi cene za enoto obremenitve tal
za leto 2010
eura.

I.
Cena za enoto obremenitve tal za leto 2010 je 0,0022

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42306-14/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2511-0125
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

5158.

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in
za enoto obremenitve za okoljsko dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih gum za leto 2010

Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

5159.

I.
Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2010 je
33,38 eura.
II.
Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za
onesnaženja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto
2010 je 0,0054 eura.

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in
za enoto obremenitve za okoljsko dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
odpadne embalaže za leto 2010

Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi zneska za nadomestilo in za
enoto obremenitve za okoljsko dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže za leto 2010
I.
Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010
je 33,38 eura.
II.
Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev zaradi
nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 je 0,0017 eura.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42306-13/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2511-0127
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi šestega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum
(Uradni list RS, št. 32/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi zneska za nadomestilo in za
enoto obremenitve za okoljsko dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih gum za leto 2010
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Št. 42306-12/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2511-0126

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve
tal za leto 2010

Stran

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

Vlada Republike Slovenije

5157.
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Borut Pahor l.r.
Predsednik

5160.

Sklep o določitvi višine prispevka za
zagotavljanje podpor proizvodnji električne
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom
in iz obnovljivih virov

Na podlagi tretjega odstavka 64.s člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in 4. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in
iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 2/09) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

Stran
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SKLEP
o določitvi višine prispevka za zagotavljanje
podpor proizvodnji električne energije
v soproizvodnji z visokim izkoristkom
in iz obnovljivih virov
I.
Za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvajanje
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji in iz obnovljivih virov energije se za leto 2010 določi povprečni mesečni
prispevek na kW obračunske moči v višini 0,65584 eura/kW.
II.
Za posamezne odjemne skupine so določeni naslednji
ponderji in mesečni prispevki na kW obračunske moči:

Odjemna skupina

Vrednost ponderja
odjemne skupine – τos

Mesečni prispevek na kW
obračunske moči
(eura/kW)

1.

VN T ≥ 6000 – PR.OMR

5,67751

3,72355

2.

VN T ≥ 6000 – DIS.OMR

6,42851

4,21609

3.

VN 2500 ≤ T < 6000 – PR.OMR

3,93131

2,57832

4.

VN 2500 ≤ T < 6000 – DIS.OMR

2,91681

1,91297

5.

VN T < 2500 – PR.OMR

4,91613

3,22421

6.

VN T < 2500 – DIS.OMR

3,10511

2,03646

7.

SN zbiralke T ≥ 2500

4,49332

2,94691

8.

SN zbiralke T < 2500

4,42035

2,89905

9.

SN T ≥ 2500

3,52080

2,30909

10.

SN T < 2500

1,90669

1,25049

11.

NN zbiralke T ≥ 2500

3,16372

2,07490

12.

NN zbiralke T < 2500

1,80068

1,18096

13.

NN T ≥ 2500

2,96009

1,94135

14.

NN T < 2500

1,60380

1,05184

15.

NN brez merj. moči

0,66645

0,43709

16.

Gosp. odjemalci

0,51508

0,33781

17.

Javna razsvetljava

0,66223

0,43432

III.
Povprečni mesečni prispevek iz II. točke tega sklepa ne
vsebuje davka na dodano vrednost.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 36001-13/2009/4
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2111-0297
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Sklep o določitvi višini prispevka za
zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo
domačih virov primarne energije za
proizvodnjo električne energije

Na podlagi desetega odstavka 15. člena in 64.s člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 70/08) ter 8. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje
zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih
virov energentov (Uradni list RS, št. 8/09) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi višini prispevka za zagotavljanje
zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov
primarne energije za proizvodnjo električne
energije
I.
Za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči znaša
0,06781 eura/kW.
II.
Za posamezne odjemne skupine se določajo naslednji
ponderji in mesečni prispevki na kW obračunske moči:

Odjemna skupina

Vrednost ponderja
odjemne skupine – τos

Mesečni prispevek
na enoto obračunske moči (eura/kW)

1.

VN T ≥ 6000 – PR. OMREŽJE

5,67751

0,38499

2.

VN T ≥ 6000 – DIS. OMREŽJE

6,42851

0,43592

3.

VN 2500 ≤ T < 6000 – PR. OMREŽJE

3,93131

0,26658

4.

VN 2500 ≤ T < 6000 – DIS. OMREŽJE

2,91681

0,19779

5.

VN T < 2500 – PR. OMREŽJE

4,91613

0,33336

6.

VN T < 2500 – DIS. OMREŽJE

3,10511

0,21056

7.

SN-zbiralke T ≥ 2500

4,49332

0,30469

8.

SN-zbiralke T < 2500

4,42035

0,29974

9.

SN T ≥ 2500

3,52080

0,23874

10.

SN T < 2500

1,90669

0,12929

11.

NN-zbiralke T ≥ 2500

3,16372

0,21453

12.

NN-zbiralke T < 2500

1,80068

0,12210

13.

NN T ≥ 2500

2,96009

0,20072

14.

NN T < 2500

1,60380

0,10875

15.

NN brez merjenja moči

0,66645

0,04519

16.

Gospodinjski odjemalci

0,51508

0,03493

17.

Javna razsvetljava

0,66223

0,04491

Stran
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III.
Povprečni mesečni prispevek iz II. točke tega sklepa ne
vključuje davka na dodano vrednost.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z
uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 82/09).
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 36001-12/2009/4
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-2111-0303
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

USTAVNO SODIŠČE
5162.

Odločba o ugotovitvi, da so prvi stavek
četrtega odstavka 2.a člena ter 2. in 3. točka
prvega odstavka 3. člena Zakona o delovnem
času in obveznih počitkih mobilnih delavcev
ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih v
neskladju z Ustavo

Številka: U-I-265/07-16
Datum: 16. 12. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata KNSS Neodvisnost – Konfederacija
novih sindikatov Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa Mihael
Jenčič, odvetnik v Mariboru, na seji 16. decembra 2009

o d l o č i l o:
1. Prvi stavek četrtega odstavka 2.a člena ter 2. in 3. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o delovnem času in
obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05, 127/06, 40/07 in
64/07 – ur. p. b.) so v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Predlagatelj sam nosi svoje stroške postopka.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj izpodbija četrti odstavek 2.a člena Zakona
o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o
zapisovalni opremi v cestnih prevozih (v nadaljevanju ZDCOPMD), ki določa, da se ta zakon uporablja za prevoze potnikov
v linijskih prevozih, krajših od 50 km; 2. točko prvega odstavka
3. člena ZDCOPMD, ker se čas odmorov in čas razpoložljivosti
ne štejeta v delovni čas mobilnih delavcev; ter 3. točko prvega
odstavka 3. člena ZDCOPMD, ker ne ureja ustrezno časa razpoložljivosti mobilnih delavcev. Meni, da izpodbijana ureditev na
ustavno nedopusten način enako obravnava mobilne delavce,
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ki opravljajo prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od
50 km, z mobilnimi delavci, ki opravljajo te prevoze na daljših
relacijah, čeprav naj bi se med seboj bistveno razlikovali glede
na naravo delovnega razmerja, dela in naloge, ki jih opravljajo,
ter glede na ekonomske, socialne in druge delovnopravne vidike delovnega razmerja. Za enako obravnavanje naj ne bi bilo
stvarnih in razumnih razlogov. Izpodbijana ureditev naj bi bila tudi
v neskladju z Direktivo 2002/15/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki
opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu (UL L 80,
23. 3. 2002, str. 35–39 – v nadaljevanju Direktiva 2002/15) ter z
Uredbo (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje
v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS)
št. 3821/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL
L 102, 11. 4. 2006, str. 1–13 – v nadaljevanju Uredba 561/2006).
Navedena akta naj bi izrecno izključevala veljavnost svojih določb za prevoze oziroma za mobilne delavce, ki opravljajo prevoze potnikov na linijah, krajših od 50 km. Predlagatelj zatrjuje
tudi, da so ti mobilni delavci neenako obravnavani v primerjavi
z drugimi mobilnimi delavci ter z delavci, zaposlenimi v javnem
sektorju. Čas razpoložljivosti se namreč ne všteva v njihov delovni čas, zanj ne prejmejo plačila in tudi ni časovno omejen, zaradi
česar lahko pride do škodljivih posledic na ekonomskem, socialnem, družinskem in osebnostnem področju delavca. Ureditev
časa razpoložljivosti je zato po mnenju predlagatelja v neskladju
z načelom socialne države. Neskladna z vidika 14. člena Ustave
naj bi bila tudi ureditev časa odmora. Ta se namreč mobilnim
delavcem v trajanju 30 minut ne všteva v delovni čas, drugim
delavcem, za katere velja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 42/02 in nasl. – v nadaljevanju ZDR), pa se čas odmora
všteva v delovni čas. Tudi za to ureditev po mnenju predlagatelja
ni najti razumnih in stvarnih razlogov.
2. Državni zbor navaja, da je bil četrti odstavek 2.a člena
ZDCOPMD sprejet z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS,
št. 40/07 – v nadaljevanju ZDCOPMD-B). Ta je bil sprejet zaradi
prilagoditve določbam Uredbe 561/2006 in prenosa Direktive
2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca
2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS)
št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z
dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta
88/599/EGS (UL L 102, 11. 4. 2006, str. 35–43 – v nadaljevanju
Direktiva 2006/22) v slovenski pravni red. Na podlagi 15. člena
Uredbe 561/2006, ki v zvezi z ureditvijo ustrezne zaščite glede delovnega časa, odmorov in počitkov mobilnih delavcev, ki
opravljajo prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od 50 km,
napotuje na nacionalno zakonodajo, je bila z navedeno določbo
v veljavno ureditev sprejeta rešitev, da se Uredba 561/2006
uporablja tudi za te mobilne delavce. Navaja še, da je odločitev
o poenotenju pravil na področju izvajanja linijskih prevozov za
vse mobilne delavce ne glede na dolžino razdalje prevoza, ob
upoštevanju vseh bistvenih okoliščin in značilnosti te dejavnosti,
tudi rezultat socialnega dialoga. Vsebina izpodbijane določbe
se torej nanaša na splošno urejanje cestnih linijskih prevozov,
torej na primere, ki so bistveno enaki, kar po presoji Državnega
zbora narekuje enoten pristop in sprejem splošne ureditve. Zato
meni, da razlogi, ki bi narekovali različno ureditev, niso podani.
Državni zbor meni tudi, da navedbe predlagatelja v zvezi z zatrjevano neskladnostjo 2.a člena ZDCOPMD z načelom socialne
države (2. člen Ustave) niso utemeljene, utemeljitev kršitve pa
je splošna in pavšalna. Neutemeljen pa naj bi bil tudi očitek
o kršitvi načela enakosti v razmerju do zaposlenih, za katere
velja splošna ureditev (glede na 2. in 3. točko prvega odstavka
3. člena ZDCOPMD). Državni zbor poudarja, da ureditev v razmerju do splošne ureditve po ZDR pomeni specialno ureditev,
ki je utemeljena v naravi dela in posebnostih delovnih pogojev
v panogi cestnih prevozov. V ZDCOPMD določena ureditev delovnega časa je vsebinsko v celoti povzeta iz Direktive 2002/15.
Ker delovni čas in počitke ureja tudi Uredba 561/2006, ki velja
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neposredno, določbe ZDCOPMD pomenijo le del pravil, ki jih
morajo mobilni delavci in prevozniki upoštevati pri opredeljevanju
delovnega časa in počitkov. Ker gre v obravnavanem primeru za
prenos evropskega pravnega reda na raven nacionalnih predpisov, sta skladnost izrazov in njihovo poenotenje bistvena in nujna
predpogoja za nadaljnje urejanje. Zato Državni zbor meni, da je
smiselno ocenjevati in presojati izpodbijani določbi le v kontekstu
celovite zakonske ureditve. Izhodišče in namen slednje pa je bil
v izboljšanju zdravja in varnosti oseb, ki opravljajo spremljevalne
dejavnosti v cestnem prometu, v povečanju varnosti v cestnem
prometu in v uskladitvi konkurenčnih pogojev.
3. Vsebinsko podobno navaja Vlada v svojem mnenju, pri
čemer dodaja, da ZDCOPMD ne ureja področja plač in drugih
prejemkov iz delovnega razmerja in da je to stvar drugih predpisov, zlasti kolektivnih pogodb. ZDCOPMD tako ureja med
drugim tudi področje prevozov na linijah do 50 km na splošno,
podrobneje pa so zadeve dogovorjene med socialnimi partnerji
v okviru Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije
(Uradni list RS, št. 6/07 in nasl.).
4. Predlagatelj na mnenje Vlade v zvezi z urejanjem plač
in drugih prejemkov iz delovnega razmerja odgovarja, da gre za
neutemeljeno razlikovanje, če je za eno skupino delavcev plačilo
za čas odmora, določeno z zakonom, za drugo skupino, tj. za
mobilne delavce, pa je določeno s kolektivno pogodbo. Plačilo
za čas odmora med delom, ki se po ZDR všteva v delovni čas,
je zakonsko zajamčeno v najnižjem znesku minimalne plače. Ta
zakonska ureditev pa za mobilne delavce ne velja in je višina
plačila časa odmora stvar kolektivnega dogovarjanja. Zato bi moralo biti tudi za mobilne delavce to področje urejeno z zakonom.
Predlagatelj se do odgovora Državnega zbora ni opredelil.
B. – I.
5. Področje prevozov v cestnem prometu (blaga in potnikov) primarno ureja zakonodaja Evropske unije. Temeljni akt,
ki na ravni Evropske unije ureja specifične socialne pravice
mobilnih delavcev na področju prevozov v cestnem prometu,
je Uredba 561/2006. Ta določa skupna pravila o času vožnje
in času počitkov voznikov, ki opravljajo prevoz blaga in potnikov po cesti,1 pravila za uskladitev pogojev konkurence med
vrstami prevoza v notranjem prometu ter pravila za izboljšanje
pogojev dela in varnosti v cestnem prometu. Področje njene
uporabe se razteza na vozila za prevoz blaga po cesti, kjer
največja dovoljena masa vozil presega 3,5 tone, in na vozila
za prevoz potnikov po cesti, ki so zaradi svoje konstrukcije
ali stalne opreme primerna za prevoz več kot devetih oseb
skupaj z voznikom (prvi odstavek 2. člena Uredbe). Vozila, za
katere se Uredba ne uporablja, so določena v 3. členu Uredbe 561/2006. Iz področja uporabe Uredbe so tako izključeni
(med drugim) tudi prevozi po cesti z vozili za prevoz potnikov
v linijskih prevozih, če linija ni daljša od 50 km. Skladno s
15. členom Uredbe 561/20062 je država članica dolžna za1 Uredba 561/2006 določa tedensko omejitev časa vožnje
na največ 56 ur, pri čemer skupni čas vožnje v dveh tednih ne sme
presegati 90 ur, maksimalni tedenski povprečni čas vožnje pa ne
sme presegati 45 ur. Po 4,5 ur vožnje je obvezen odmor v trajanju
45 minut. Redni dnevni počitek traja najmanj 11 neprekinjenih ur oziroma najmanj 9 ur največ trikrat na teden; redni tedenski počitek traja
45 ur, pri čemer se ta lahko skrajša na 24 ur vsak drugi teden, vendar
se mora zmanjšani tedenski počitek kompenzirati čez tri tedne.
2 S področja uporabe Uredbe 561/2006 je bila izključena največja skupina vozil, ki se uporabljajo v mestnem avtobusnem prometu in za redne potniške storitve, katerih linija ne presega 50 km.
Ker pa to področje v nekaterih državah članicah ni bilo pravno urejeno, zaradi česar je obstajala nevarnost, da se bo dajala prednost
dobičku in ne varnosti v cestnem prometu in delovnim pogojem, je
zakonodajalec predlagal sprejem 15. člena Uredbe prav z namenom, da se takšnim državam članicam naloži obveznost sprejema
ustreznih nacionalnih predpisov (glej zakonodajno gradivo k Uredbi
251/2006; Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council on the harmonisation of certain social legislation
relating to road transport, COM(2001) 573 final (UL C 51E, 26. 2.
2002, str. 234–257)).
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gotoviti, da za voznike teh vozil veljajo nacionalna pravila, ki
zagotavljajo ustrezno zaščito glede dovoljenega časa vožnje
in obveznih odmorov ter časa počitka.
6. Uredbo dopolnjujeta Direktiva 2006/22, ki določa minimalne zahteve za enotno in učinkovito izvajanje določb Uredbe
561/2006 in Uredbe Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu
(UL L 370, 31. 12. 1985, št. 8–21 – v nadaljevanju Uredba
3821/85),3 ter Direktiva 2002/15, ki podrobneje ureja nekatera
vprašanja delovnega časa mobilnih oseb4 v cestnem prometu
(gre za t. i. druge vidike delovnega časa v cestnem prometu,
nanašajo se na najdaljši tedenski delovni čas, odmore, počitke
in nočno delo).5 Uredbo dopolnjuje tudi Uredba 3821/85, ki
ureja vgradnjo in uporabo tahografa, tj. naprave, ki zapisuje
voznikove aktivnosti (čas vožnje, odmori, čas počitka). Področje uporabe obeh direktiv in Uredbe 3821/85 je enako področju
uporabe Uredbe 561/2006.
7. Področje prevozov po cesti z vozili za prevoz potnikov
v linijskih prevozih, če linija ni daljša od 50 km, je torej Uredba
561/2006 prepustila nacionalnim zakonodajam.
B. – II.
8. Delovni čas, počitke in odmore delavcev v Republiki
Sloveniji ureja ZDR, pri čemer v drugem odstavku 2. člena
določa, da ZDR ureja tudi delovna razmerja mobilnih delavcev, če ni glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov in
počitkov drugače določeno s posebnim zakonom. To področje
delovnih razmerij za mobilne delavce v cestnem prevozu ureja
ZDCOPMD. Skladno s četrtim odstavkom 2.a člena ZDCOPMD
se ZDCOPMD uporablja tudi za mobilne delavce, ki opravljajo
prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od 50 km.
9. Predlagatelj zatrjuje, da je četrti odstavek 2.a člena
ZDCOPMD6 v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker naj bi na ustavno nedopusten način enako obravnaval mobilne delavce, ki opravljajo prevoze potnikov v linijskih
prevozih, krajših od 50 km, in mobilne delavce, ki opravljajo
prevoze na daljših relacijah. Ker iz njegovih navedb izhaja, da
določbo izpodbija le v zvezi s prvim stavkom četrtega odstavka
2.a člena ZDCOPMD, ki določa, da se za prevoze potnikov v
linijskih prevozih, krajših od 50 km, uporabljajo določbe Uredbe
561/2006, AETR7 in ZDCOPMD, je Ustavno sodišče oceno
ustavnosti omejilo na ta obseg.
3 Gre zlasti za minimalne pogoje nadzora oziroma preverjanj
pravilnega in doslednega izvajanja Uredbe 561/2006 in Uredbe
3821/85 na cesti in v podjetjih tako glede voznikov, voznega osebja, podjetij in vozil s področja uporabe obeh uredb.
4 Osebna veljavnost te direktive je širša od Uredbe 561/2006
(ta se nanaša le na voznike), ker vključuje poleg voznikov še drugo
vozno osebje. Vozna oseba pa je vsak delavec, vključno s pripravniki in z vajenci, ki je del potujočega osebja in dela za podjetje, ki
opravlja cestni prevoz potnikov ali blaga za najem ali plačilo ali za
lastne potrebe (točka d) 3. člena Direktive 2002/15).
5 Voznemu osebju oziroma mobilnim delavcem je osnovna
zaščita socialnih pravic na področju delovnega časa, ki vključuje
ustrezen počitek, najdaljši povprečni delovni teden, letni dopust
in pravice, zlasti zdravstvene, povezane z nočnim delom, zagotovljena že v okviru Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije
delovnega časa (UL L 299, 18. 11. 2003, str. 9–19). Ta direktiva je
v razmerju do Direktive 2002/15 lex generalis.
6 Četrti odstavek 2.a člena ZDCOPMD se v celoti glasi: »Za
prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od 50 km, se uporabljajo določbe Uredbe 561/2006, AETR in tega zakona. Če se pri
teh prevozih uporablja zapisovalna oprema, se ta oprema uporablja
v skladu z Uredbo 3821/85).«
7 AETR je Evropski sporazum o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodni cestni prevoz, sklenjen v Ženevi 1. 7. 1970, ratificiran z Zakonom o ratifikaciji evropskega sporazuma o delu posadke
na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s
protokolom o podpisu (Uradni list SFRJ, št. 30/74).
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10. Predlagatelj izpodbija tudi 2. in 3. točko prvega odstavka 3. člena ZDCOPMD. Gre za določbi, ki opredeljujeta
pomen posameznih pojmov, ki se uporabljajo v ZDCOPMD.
Točka 2 prvega odstavka 3. člena določa pojem delovnega
časa, 3. točka pa pojem časa razpoložljivosti. Predlagatelj
izpodbija 2. točko prvega odstavka 3. člena ZDCOPMD v
delu, v katerem določa, da se v delovni čas ne vštevajo
odmori iz 5. člena in čas razpoložljivosti iz 3. točke 3. člena
tega Zakona. Ureditev časa razpoložljivosti pa izpodbija tudi
zato, ker ZDCOPMD ne določa plačila in ne trajanja časa
razpoložljivosti. Predlagatelj zatrjuje, da so mobilni delavci,
ki opravljajo prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od
50 km, v neenakopravnem položaju z drugimi delavci, katerim se ta čas všteva v delovni čas na podlagi ZDR, njim pa
se zaradi izpodbijane ureditve ne všteva v delovni čas.
11. Načelo enakosti pred zakonom, ki ga zagotavlja
drugi odstavek 14. člena Ustave, zavezuje zakonodajalca,
da enaka oziroma podobna razmerja ureja enako. Glede na
to mora Ustavno sodišče najprej odgovoriti na vprašanje, ali
so mobilni delavci, ki opravljajo prevoze potnikov v linijskih
prevozih, krajših od 50 km, glede navedenih vprašanj v enakem položaju kot drugi delavci, katerih pravice ureja ZDR.
12. ZDR v prvem odstavku 141. člena določa, da se
v delovni čas šteje efektivni delovni čas, čas odmora med
dnevnim delom iz prvega odstavka 154. člena ZDR in čas
upravičenih odsotnosti delavca z dela, določenih z zakonom,
s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom delodajalca.
Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar
pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje
delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi (drugi odstavek
141. člena ZDR). Čas razpoložljivosti8 pa je institut, ki ga
je uvedla Direktiva 2002/15 z namenom, da se opredeli
čas mobilnega delavca, ki je na razpolago za delo, vendar
dela trenutno ne opravlja zaradi razlogov, ki niso na njegovi
strani.
13. Državni zbor je pojasnil, da je posebna ureditev
odmora mobilnih delavcev v cestnem prevozu utemeljena v
naravi dela in posebnostih delovnih pogojev v panogi cestnih
prevozov. Navedel je tudi, da je sama ureditev v celoti povzeta iz Direktive 2002/15. Vendar ta okoliščina v obravnavanem primeru ni bistvena. Uredba 561/2006 je pristojnost
urejanja položaja mobilnih delavcev, ki opravljajo prevoze
potnikov v linijskih prevozih, krajših od 50 km, prenesla na
domačega zakonodajalca in ga je v okviru svojega 15. člena
zgolj zavezala, da zagotovi voznikom teh vozil, da zanje
veljajo nacionalna pravila, ki zagotavljajo ustrezno zaščito
glede dovoljenega časa vožnje in obveznih odmorov ter
časa počitka. Urejanje položaja teh oseb torej spada v polje
proste presoje domačega zakonodajalca, ki je v tem primeru
vezan na domače ustavnopravne okvire. Glede vprašanj, ki
so predmet izpodbijanja, so mobilni delavci, ki opravljajo prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od 50 km, v enakem položaju kot delavci, katerih pravice ureja ZDR. Enake
pravne položaje pa mora zakonodajalec urejati enako, če za
njihovo razlikovanje ne obstajajo razumni razlogi, ki izhajajo
iz narave stvari (drugi odstavek 14. člena Ustave).
14. Zakonodajalec ni izkazal razumnega razloga, ki bi
izhajal iz narave stvari, za uzakonitev izpodbijane ureditve,
po kateri se mobilnim delavcem, ki opravljajo prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od 50 km, v delovni čas
ne vštevajo odmori in čas razpoložljivosti, in jih je tako v
primerjavi z delavci, za katere velja ureditev delovnega časa
8 Kot izhaja iz 3.a točke prvega odstavka 3. člena ZDCOPMD,
ki je opredelitev v celoti povzel po Direktivi 2002/15, je čas razpoložljivosti za mobilne delavce čas, ko se od mobilnega delavca ne
zahteva, da ostane na svojem delovnem mestu, vendar mora biti na
voljo, da se ga pozove na začetek ali nadaljevanje vožnje ali opravljanje drugih del. Čas razpoložljivosti zlasti vključuje čas, ko mobilni
delavec spremlja vozilo, ki se prevaža s trajektom ali z vlakom, kot
tudi čas čakanja na mejah in čakanja zaradi prepovedi vožnje.
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po ZDR, postavil v slabši položaj. Zato je izpodbijana zakonska ureditev, kolikor določa, da se v delovni čas mobilnih
delavcev, ki opravljajo prevoze potnikov v linijskih prevozih,
krajših od 50 km, ne vštevajo odmori in čas razpoložljivosti,
v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
15. Ustavno sodišče izpodbijane ureditve ni razveljavilo, ampak je ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo
(1. točka izreka). Za ugotovitveno odločbo se je odločilo,
ker izpodbijana ureditev ne omogoča njene razveljavitve
(prvi odstavek 48. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni
list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Mobilni
delavci, ki opravljajo prevoze potnikov v linijskih prevozih,
krajših od 50 km, so namreč posebna skupina delavcev,
katerih pravic zaradi narave dejavnosti, ki jo opravljajo,
kljub ugotovljeni protiustavnosti ni mogoče v celoti urediti v
ZDR. Razveljavitev izpodbijane ureditve bi namreč pomenila
takojšnjo uveljavitev določb ZDR za te mobilne delavce, ki
ni prilagojena naravi njihovega poklica, kar bi lahko ogrozilo
varnost v cestnem prometu. Državni zbor mora ugotovljeno
neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije (2. točka izreka).
16. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost
izpodbijane ureditve že zaradi neskladja z drugim odstavkom
14. člena Ustave, ni ocenjevalo drugih očitkov predlagatelja.
17. Predlagatelj je zahteval povračilo stroškov postopka. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku
pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške,
če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker v obravnavani
zadevi ni utemeljenih razlogov za drugačno odločitev, je
Ustavno sodišče glede prijavljenih stroškov sklenilo, kot
izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.
C.
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in prvega odstavka 34. 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

BANKA SLOVENIJE
5163.

Povprečne efektivne obrestne mere za
potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in
hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2009

Na podlagi tretjega odstavka 18.a člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/00, 41/04 in št. 111/07)
objavlja Banka Slovenije

POVPREČNE EFEKTIVNE
OBRESTNE MERE
za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank
in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2009
Povprečne efektivne obrestne mere, izračunane na način
iz 17. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS,
št. 70/00, 41/04 in 111/07), ki so jih banke in hranilnice uporabljale za določene ročnosti in zneske potrošniških kreditov so
po stanju na dan 1. 12. 2009 znašale:
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Št.

Standardizirani
potrošniški kredit

Povprečne efektivne
obrestne mere
(v %)*

1

2

2 meseca

200 EUR

226,5

4 mesece

500 EUR

44,3

6 mesecev

1.000 EUR

21,3

12 mesecev

2.000 EUR

12,4

36 mesecev

4.000 EUR

9,6

20.000 EUR

6,6

10 let

* Valuta kredita EUR
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner

5164.

Navodilo o spremembi Navodila družbam
za upravljanje glede poročanja numeričnih
podatkov o poslovanju investicijskih skladov

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. točke Sklepa o poročanju investicijskih skladov
(Uradni list RS, št. 51/08 in št. 97/08) izdaja guverner Banke
Slovenije

NAVODILO
o spremembi Navodila družbam za upravljanje
glede poročanja numeričnih podatkov
o poslovanju investicijskih skladov
1.
V Navodilu družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni
list RS, št. 101/08, v nadaljevanju: navodilo), se v 1. točki II.
poglavja »OPREDELITEV POSTAVK MATRIKE/ISBS IN MATRIKE/ISTR«:
V postavki F0300 besedilo »od enega leta do 397 dni«
nadomesti z besedilom »daljšo od enega leta«.
V postavki F1000 se dodata nov odstavek in opomba, ki
se glasita:
»Pod to postavko družba za upravljanje dodatno poroča
tudi skupni znesek natečenih obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev.
(Opomba: Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih
papirjev se ne štejejo med druge terjatve, ampak se ločeno
prikazujejo zaradi potreb Banke Slovenije«.
2.
V III. poglavju »ŠIFRANTI, VSEBINA IN FORMATI ZAPISA« se:
Besedilo navodila glede šifranta »108. Namembnost vloge / najetega posojila« spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se dvomestna šifra, pri čemer so šifre od 01 do
06 namenjene za izpolnjevanje pri postavki prenosljive vloge in
druge vloge, šifre od 11 do 14 pa za izpolnjevanje pri postavki
najeta posojila:

01
02
03
04
05
06
11
12
13
14
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Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada – samo za vloge
Druga dodatna likvidna sredstva
Sredstva za namene doseganja naložbenih ciljev
Sredstva za zavarovanje pred tveganji
Potrdila o vlogah
Drugo
Najeta posojila iz petega odstavka 78. člena
ZISDU-1
Kritna posojila
REPO posli
Drugo.«.

Besedilo navodila glede šifranta »112. Vrsta drugih terjatev / obveznosti« se spremeni tako, da se glasi:
» Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01

Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe

02

Terjatve do družbe za upravljanje

03

Terjatve do skrbnika

04

Terjatve za obresti

05

Terjatve za dividende

06

Terjatve iz naslova posojanja prenosljivih vrednostnih
papirjev

07

Druge terjatve iz poslovanja

08

Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev

51

Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih
finančnih instrumentov

52

Obveznosti iz upravljanja

53

Obveznosti za plačila davkov

54

Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma
prihodkov ter drugih izplačil imetnikom investicijskih
kuponov (vzajemni skladi) oziroma delničarjem (investicijske družbe)

55

Obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva
investitorjev (vzajemni skladi)

56

Obveznosti iz naslova izplačil investicijskih kuponov
(vzajemni skladi)

57

Druge poslovne obveznosti

Družba za upravljanje za sklad denarnega trga znotraj
postavke druge obveznosti poroča tudi:
58

Obveznosti iz naslova obresti za najeta posojila.«.

3.
Priloga št. 2 »Matrika za poročanje transakcij-ISTR « se
nadomesti z novo istoimensko prilogo.
4.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obvezniki poročanja predložijo Banki Slovenije prvo poročilo v skladu s to spremembo v februarju 2010 za mesec
januar 2010.
Ljubljana, dne 29. decembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner

Datum poročila

2

b
b
b
b
b
b

Šifra poročila

1

Oznaka investicijskega sklada

101

b
b
b
b
b
b

Vrsta sklada

102

b
b
b
b
b
b

Indeksni sklad

120

b
b
b
b
b
b

Zaporedna številka zapisa

b
b
b
b
b
b

5

b
b
b
b
b
b

Drugi lastniški kapital

Delnice, razen kolektivnih naložbenih podjemov

Izvedeni finančni instrumenti za varovanje

Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji

Druge vloge

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

Zunajbilančne obveznosti

PČR

Druge obveznosti

Izvedeni finančni instrumenti za varovanje

Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje

Izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov BS

Najeta posojila

Zunajbilančna sredstva

Sektor
9

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b b
b
b
b
b b

b b b b
b b b b

b

b

Knjigovodska vrednost delnice ID

Cena
104

Količina
103

Preostala zapadlost
15

Originalna zapadlost
14

b b

b b
b b
b b

Znesek po nominalni vrednosti
41

Opombe
37

b
b
b
b
b

b
b

b b b

b b b

b b

b b

b b b
b
b b b
b
b
b

b

b

b

Znesek nakupa
105

b
b

Znesek prodaje
106

b
b

Zapadli zneski
118

b
b
b
b
b

Znesek transakcij

b
b
b b
b b
b

Oznaka trga
119

b

Šifra finančnega instrumenta
109

b b b
b b b

Vrsta drugih terjatev/obveznosti
111

b
b
b
b
b
b
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AČR

Nefinančna sredstva

Država
11

b
b
b

Mednarodne institucije
12

b
b
b
b
b
b

Valuta
13

b
b
b
b
b
b

Vrsta naložbe
107

b
b
b
b
b
b

Namembnost vloge/najetega posojila
108

Postavke poročila

6

b b b b b b b b b Enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov
b b b b b b b b b Druge terjatve

b
b
b
b
b
b

Vrsta zapisa

3

b
b
b
b
b
b

Obveznik poročanja

4

b
b
b
b
b
b

Prenosljive vloge

Znesek
28

117

Št.

Postavke poročila

Vrste izvedenih finančnih instrumentov
112

Priloga 1: Matrika za poročanje transakcij – ISTR

Strukturiran finančni instrumenti
114

15544 /
116

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

113 / 31. 12. 2009 /

Stran

15545

OBČINE
AJDOVŠČINA
5165.

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih
in otroških programov in projektov ter letovanj

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na 34. redni seji dne 17. 12.
2009 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju mladinskih in otroških
programov in projektov ter letovanj
1. člen
S tem pravilnikom se določa upravičence, pogoje, merila
in postopek za sofinanciranje programov in projektov ter letovanj namenjenim otrokom in mladim iz sredstev proračuna,
spremljanje izvajanja in nadzor nad porabo sredstev.
Letni obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov in projektov ter letovanj se določi v vsakoletnem proračunu občine. Na podlagi sprejetega proračuna določi višino
sredstev za posamezen sklop iz 2. člena tega pravilnika župan
s sklepom po predhodnem mnenju komisije iz 9. člena tega
pravilnika.
Opredelitev pojmov, uporabljenih v tem pravilniku:
a) mladinska organizacija je prostovoljno združenje otrok
in/ali mladih, ki ima najmanj 90% članstva v starosti do 29 let in
najmanj 70% članov vodstva v starosti od 15 do 29 let;
b) organizacija za mlade je neprofitna pravna oseba, katere dejavnosti so namenjene tudi uveljavljanju interesov otrok
in/ali mladih, vendar pa teh aktivnosti ne upravljajo, pripravljajo,
izvajajo in vrednotijo mladi;
c) mladinski program je skupek mladinskih aktivnosti, ki
jih izvaja mladinska organizacija ali organizacija za mlade, z
namenom doseganja svojega osnovnega poslanstva. Pomeni
kontinuirano izvajanje mladinskih aktivnosti skozi večji del leta,
vsaj 30 tednov v letu in vključuje vsaj 15 aktivnih udeležencev;
d) projekt je posamična aktivnost izvajalca, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec, kot na primer prireditev, druga
enkratna akcija;
e) letovanje je organizirano druženje otrok in/ali mladih
do starosti vključno 18 let ali letovanja oseb s posebnimi potrebami, za katere starostna omejitev ne velja, in ki traja najmanj
2 nočitvi;
f) osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki so uporabniki storitev varstveno delovnih centrov in za katere starostna
omejitev ne velja;
g) osebe s slabšim socialnim položajem po tem pravilniku
so otroci in/ali mladi do starosti vključno 18 let, v primeru ko
dohodek na družinskega člana ne presega 15% povprečne
plače v RS;
h) izraz mladi v tem pravilniku pomeni osebe, ki so jim
namenjeni ukrepi, sprejeti v korist mladih, to je otrok, mladostnikov in mladih odraslih oseb obeh spolov, starih do vključno
29 let;
i) področji 1 in 2: vsebina projekta/programa se nanaša na
poudarjanje pomena aktivnosti otrok in/ali mladih:
– področje 1: programi/projekti, ki obsegajo pretežno delovno akcijo v splošno korist,
– področje 2: programi/projekti, ki so usmerjeni v obiskovanje in spoznavanje narave;
j) delovna akcija v splošno korist je npr. čiščenje naravnega okolja (vodotokov, pohodnih, učnih poti ...), urejanje objektov
in okolice javnih objektov in objektov društev oziroma druga
podobna opravila, ki vsebujejo fizično delo ter jo izvaja najmanj
8 udeležencev in traja najmanj 1 dan;

k) področje 3: vsebina projekta/programa, ki obsega ali
zagotavlja:
– neformalno učenje, usposabljanje in druge oblike izobraževanj za večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti
mladih,
– zagotavljanje avtonomije mladine,
– vključevanje mladih z manj priložnostmi,
– spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti
in medgeneracijskega sodelovanja mladih,
– spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja mladih in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– spodbujanje kulture ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,
– spodbujanje participacije in sodelovanja mladih pri upravljanju družbe in različnih skupnosti v njej.
2. člen
Skladno z določbami tega pravilnika se sofinancira naslednje neprofitne oziroma nekomercionalne programe, projekte
ter letovanja, ki so v javnem interesu občine:
Sklop A: mladinski programi in projekti
Sklop B: letovanja
Skladno z določbami tega pravilnika se ne sofinancira:
– programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih
postavk Občine Ajdovščina,
– izvajalcev, katerih osnovna dejavnost je šport oziroma
kultura,
– nakup nepremičnin,
– turističnih potovanj,
– letovanj, kot so študijski obiski; aktivnosti, s katerimi se
ustvarja dobiček; letovanja, ki jih lahko pojmujemo za turistična; festivali; jezikovni tečaji; izmenjavi šolskih skupin; športna
tekmovanja; statutarna srečanja organizacij.
3. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se
objavi na spletni strani občine.
4. člen
Na razpis v sklopu A – mladinski programi in projekti se
lahko prijavijo mladinske organizacije in organizacije za mlade,
ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne pogoje:
– pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge organizacije in so
registrirane za opravljanje programov/projektov na razpisanem
področju,
– imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Ajdovščina,
– imajo v program/projekt vključene otroke in mlade s
stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov
oziroma projektov,
– delovanja v razpisanem letu nimajo financiranega iz proračuna občine v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk,
razen če gre za sofinanciranje javnega dela oziroma drugih oblik
zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljene mladinske programe oziroma projekte, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev,
delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti
do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.
Na razpis v sklopu B – letovanja se lahko prijavijo mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki izpolnjujejo
naslednje splošne in posebne pogoje:
– so pravne osebe neprofitnega značaja,
– so registrirane za izvajanje letovanj za mlade,
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– imajo v letovanje vključene mlade s stalnim bivališčem
v Občini Ajdovščina,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za izvajanje letovanj mladih,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljena letovanja, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in
delež sredstev iz drugih virov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti
do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

točk iz meril posameznega sklopa in vrednosti točke za ta
sklop. Vrednost točke za posamezni sklop se določi tako, da
se višina razpisanih sredstev za posamezni sklop deli s seštevkom vseh doseženih točk.
Če se med letom po že izvedenem razpisu letni obseg
sredstev v proračunu za sklope iz tega razpisa spremeni,
se sorazmerno povečajo/zmanjšajo tudi sredstva programov/projektov iz teh sklopov. Sklepi o zmanjšanju/povečanju
se izdajo po uradni dolžnosti takoj po sprejetju spremembe
v proračunu.

5. člen
Višina sredstev za posamezne izvajalce programov, projektov oziroma letovanj se določi na podlagi doseženega števila

6. člen
Merila za dodelitev točk – sklop A (mladinski programi in
projekti)

Merila
1. Organizacija:
– katere ustanovitev predvideva poseben zakon (ne upošteva se Zakon o društvih)
– imajo status v javnem interesu
2. Program, projekt
– program na področju 1 ali 2
– program na področju 3
– projekt na področju 1
– projekt na področju 2
– projekt na področju 3
3. Ustaljenost, inovativnost
– za vsak ustaljeni mladinski program/projekt, ki se izvaja več kot 2 leti ali katerega
prijavitelji utemelji novost ali inovativnost (vključevanje novih ciljnih skupin)
4. Program/projekt se izvaja v več naseljih v občini:
– program, ki se fizično izvaja v do vključno 2 krajevnih skupnostih
– program, ki se fizično izvaja v več kot 2 krajevnih skupnostih

Točke
(točke se izključujejo)
30
50
(Točke za vsak program/projekt)
40
35
20
8
6
(točke se prištevajo k posameznemu
programu/projektu)
3
(točke se prištevajo k posameznemu
programu/projektu)
2
4

Prijavitelj lahko prijavi največ 4 programe in največ 20 projektov.
7. člen
Merila za dodelitev točk – sklop B (letovanja)
Merila
Število udeležencev s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina
Število udeležencev s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina – osebe s slabšim
socialnim položajem
Število udeležencev s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina – osebe s posebnimi
potrebami

Točke
1 točka/udeleženca (za vsako nočitev)
2 točki/udeleženca (za vsako nočitev)
4 točke/udeleženca (za vsako nočitev)

Dodatne točke, ki se prištejejo dobljenim točkam iz meril za letovanje
Število mentorjev prostovoljcev, prisotnih na letovanju (upošteva se največ 1 mentor
na vsakih dopolnjenih 8 udeležencev s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina, pri
čemer mora imeti tudi mentor stalno bivališče v občini)

8. člen
Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja
meril, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa,
se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
9. člen
Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene
dejavnosti Občine Ajdovščina.
Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3‑članska komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan, od katerih je praviloma 1 predstavnik
Občine Ajdovščina, 1 predstavnik strokovnega sveta Zavoda za
šport Ajdovščina za področje dela z mladimi in 1 predstavnik
zaposlenih v občinskem javnem zavodu, katerega dejavnost je
področje mladih. Kot član komisije ne more biti imenovan član
organizacije, ki kandidira na razpisu. Na podlagi ocene prejetih
vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev iz prejšnjega
odstavka izda Občinska uprava sklepe o dodelitvi sredstev

točka/mentorja (za vsako nočitev)
1

oziroma sklepe o zavrženju ali zavrnitvi vlog. Zoper sklep je
možna pritožba na župana.
10. člen
Po pravnomočnosti sklepa Občina Ajdovščina prejemnike
sredstev pozove k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne sklene pogodbe, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
11. člen
Izvajalci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v
pogodbi, Občini Ajdovščina dostaviti poročilo o izvedbi mladinskih programov, projektov oziroma letovanj mladih ter dokazila
o porabi sredstev. Poročilo je sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela za vsak posamezen mladinski program oziroma
projekt ter letovanje mladih posebej.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora
izvajalec prejeta sredstva vrniti v proračun, skupaj z zakonitimi
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zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do dneva
vračila. Na enak način mora vrniti prejeta sredstva tudi če se
ugotovi, da podatki ki so jih navedli v vlogi niso preverljivi.

Vsebina in predmet javno-zasebnega partnerstva

12. člen
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke
izvrševanja proračuna države.

Na območju Občine Cerknica obstaja javni interes, da se
izvede Projekt posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Cerknica in s tem
omogoči prilagoditev obstoječega omrežja novim in strožjim
predpisom s področja varstva okolja in uvedbo novih tehnologij,
ki bodo omogočale v prihodnosti tudi manjše tekoče in vzdrževalne stroške (npr. varčnejša in trajnejša svetila).
Zaradi hitrejše realizacije ciljev, bo postopek izbire izveden v eni sami fazi.

13. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-06/2009
Ajdovščina, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

CERKNICA
5166.

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javnozasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih
pogojev izvedbe Projekta posodobitve,
upravljanja in vzdrževanja omrežja javne
razsvetljave na območju Občine Cerknica

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno‑zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/09) in 133. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 16. redni seji dne 23. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno
partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev
izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja
in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave
na območju Občine Cerknica
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok predstavlja odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno‑zasebnega partnerstva in pravno podlago
za izvedbo Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja
omrežja javne razsvetljave na območju Občine Cerknica na
podlagi pogodbenega partnerstva, v obliki koncesijskega razmerja, kot je to določeno v Zakonu o javno‑zasebnem partnerstvu.
Odlok določa predmet, pravice in obveznosti javnega in
zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in
način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner, Občina Cerknica vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter vse druge akte v zvezi
z javno‑zasebnim partnerstvom ter merila glede izpeljave postopka na podlagi veljavne zakonodaje.
Odlok je skupen akt, s katerim se sprejema odločitev, da
se Projekt posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja
javne razsvetljave na območju Občine Cerknica izvede v obliki
javno‑zasebnega partnerstva in hkrati akt o javno‑zasebnem
partnerstvu.
Zasebni partner je pravna ali fizična oseba izbrana na
javnem razpisu v skladu z Zakonom o javno‑zasebnem partnerstvu.

2. člen
(javni interes)

3. člen
(predmet javno-zasebnega partnerstva)
Predmet javno‑zasebnega partnerstva je posodobitev,
upravljanje in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Občine Cerknice. V okviru javno‑zasebnega
partnerstva bo zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo
in posodobil, vzdrževal ter upravljal omrežje javne razsvetljave
na območju Občine Cerknica, skladno s projektnimi smernicami
javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v
postopku izbire zasebnega partnerja. Za realizacijo projekta bo
javni partner zagotovil:
– možnost uporabe obstoječe infrastrukture v lasti lokalne
skupnosti,
– pomoč pri izdelavi idejnih zasnov.
Zasebni partner bo omrežje posodobil, vzdrževal in upravljal izključno na podlagi lastnih sredstev.
Že zgrajeno omrežje ostane v lasti lokalne skupnosti
ter lokalna skupnost pridobi tudi lastninsko pravico na vseh
zamenjanih ali novo vgrajenih delih omrežja takoj ob njihovi
vgraditvi.
Oblika javno-zasebnega partnerstva
4. člen
(oblika izvedbe javno-zasebnega partnerstva)
Javno‑zasebno partnerstvo se skladno s 27. členom Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu izvede v obliki pogodbenega partnerstva.
Vse poslovno tveganja za izvajanje javno‑zasebnega
partnerstva prevzame zasebni partner, zato se javno‑zasebno
partnerstvo skladno s 27. členom Zakona o javno‑zasebnem
partnerstvu izvede v obliki koncesijskega razmerja.
Koncesijsko razmerje javno‑zasebnega partnerstva se
lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja, predvsem
če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj zasebnega partnerja,
ki so posledica zahtev javnega partnerja ali njegovih ukrepov
v javnem interesu. V obdobju koncesijskega razmerja je lastnik omrežja lokalna skupnost, zasebni partner pa upravljavec
omrežja. Po tem obdobju lahko javni partner podaljša pogodbo
za upravljanje in vzdrževanje omrežja z zasebnim partnerjem,
na razpisu izbere novega upravljavca oziroma sam prevzame
upravljanje in vzdrževanje omrežja.
Javni partner omrežje preda v posodobitev, upravljanje in
vzdrževanje zasebnemu partnerju za največ 15 let.
5. člen
(pozitivni učinki izvajanja javno-zasebnega partnerstva)
Z izvedbo projekta v obliki javno‑zasebnega partnerstva
se zasledujejo zlasti naslednji pozitivni učinki:
1. stroške prenove obstoječega omrežja in njegove prilagoditve novim okoljskim predpisom bo v celoti nosil zasebni
partner, kar bo imelo za posledico znižanje bodočih proračunskih izdatkov Občine Cerknica,
2. pridobitev dodatnih sredstev na zasebnem trgu kapitala,
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3. zaradi posodobitve omrežja se bodo zmanjšali tekoči
stroški in stroški vzdrževanja omrežja tudi po poteku koncesijskega razmerja.
6. člen
(prostorska zasnova izvajanja javno-zasebnega partnerstva)
Projekt v obliki javno‑zasebnega partnerstva se izvede na
celotnem območju Občine Cerknica.
7. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
1. izdelati projekt posodobitve omrežja kot del ponudbene
dokumentacije, vključno s časovnim načrtom,
2. zgraditi omrežje v skladu z v projektu določenih rokih,
3. zagotoviti javno razsvetljavo vsem naseljem in prebivalcem na območju Občine Cerknica,
4. zagotoviti upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja
v skladu s predpisanimi pogoji,
5. zagotoviti posodobitev obstoječega omrežja v skladu s
veljavnimi okoljskimi predpisi, potrebami javnega partnerja in v
skladu z dolgoročnim razvojem lokalne skupnosti.
Pooblastilo
8. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, podpis pogodbe o javno‑zasebnem partnerstvu
ter vsa ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno‑zasebnega partnerstva, se pooblasti župana Občine Cerknica.
Strokovna komisija
9. člen
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa in kot člane strokovne komisije lahko župan izbere poleg notranjih javnih uslužbencev tudi zunanje strokovnjake.
Za pregled in oceno prispelih prijav (ponudb) ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija šteje vsaj 3 člane (najmanj en predstavnik
lokalne skupnosti, strokovnjak za javno razsvetljavo in strokovnjak s področja javno zasebnega partnerstva).
Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj, da lahko
zagotovijo strokovno presojo prispelih ponudb.
Vsi člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega
odstavka 52. člena Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu, kar
potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Člana, ki ne
izpolnjuje pogoja se nemudoma izloči iz strokovne komisije in
se imenuje nadomestni član.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku javnega razpisa morata biti prisotna najmanj 2 člana strokovne komisije
(npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih
ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno‑tehnično pomoč in svetovanje v postopku
priprave in izvedbe razpisa lahko strokovna komisija uporabi
strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake.
Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem za uspešno
izbiro izvajalca javno‑zasebnega partnerstva.
Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno‑zasebnega partnerstva, ki ga izda
župan. Poročilo se posreduje v vednost občinskemu svetu.
Postopek izbire izvajalca javno-zasebnega partnerja,
pogoji in merila za izbor
10. člen
(postopek izbire zasebnega partnerja in merila za izbor)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa.
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Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil (Uradni list
RS) in na spletni strani Občine Cerknica.
Rok za predložitev vlog na javni razpis mora biti najmanj
30 dni od dneva posredovanja objave v Uradni list RS.
Pogoji za prijavo in merila za izbiro zasebnega partnerja se
določijo in ovrednotijo v razpisni dokumentaciji. Merila za izbor
morajo biti jasna in transparentna, ter morajo omogočati izbor
ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Merila morajo biti oblikovana tako, da bodo dodatne točke prejeli ponudniki, ki bodo
izkazali pripravljenost za dosego ciljev projekta v čim krajšem
koncesijskem obdobju in ob čim nižji koncesijski dajatvi javnega
partnerja. V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.
Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija
tako, da pregleda in oceni vloge ter ugotovi, ali izpolnjujejo
razpisne pogoje in sestavi poročilo, v katerem razvrsti vloge
tako, da je razvidno, katera od prejetih vlog najbolj ustreza
postavljenim merilom. Poročilo posreduje županu.
11. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja
preveriti ali je zasebni partner ekonomsko, finančno, tehnično
in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno‑zasebnega partnerstva. Ponudniki morajo v postopku izbire izkazati,
da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno‑zasebnega partnerstva.
Vzpostavitev in prenehanje javno-zasebnega partnerstva
12. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno‑zasebnega partnerstva nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno‑zasebnem partnerstvu. Akt o izbiri preneha veljati, če izbrani
ponudnik – zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno‑zasebnem partnerstvu v roku 8 dni od njegove pravnomočnosti.
13. člen
(prenehanje)
Razmerje javno‑zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji
in način predčasnega prenehanja razmerja javno‑zasebnega
partnerstva se določijo s pogodbo.
Razmerje med javnim in zasebnim partnerjem
14. člen
(pravice in obveznosti)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se
uredijo s pogodbo o javno‑zasebnem partnerstvu. Pogodba
mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno‑zasebnega partnerstva.
Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovna tveganja financiranja celotnega projekta javno‑zasebnega partnerstva, projektiranja, posodobitve omrežja in vsa druga iz njega
izhajajoča tveganja.
Javni partner mora s pogodbo o javno‑zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito
zavarovanje javnega interesa.
15. člen
(ostale določbe)
Javni partner je dolžan seznaniti zasebnega partnerja
z razvojnimi projekti na območju Občine Cerknica (gradnja
novih naselij, industrijskih ter poslovnih con ipd.), kjer se lahko
pričakujejo potrebe po javni razsvetljavi v naslednjih 15 letih,
da zasebni partner te lokacije vključi v projekt gradnje. Javni
partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi
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projekta javno‑zasebnega partnerstva posodobitve, upravljanja
in vzdrževanja javne razsvetljave na območju Občine Cerknica,
zagotavljal dostop do javnih evidenc, s katerimi upravlja, zlasti
do katastra javne razsvetljave Občine Cerknica.
Nadzor
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno‑zasebnega partnerstva vršita župan in Občinski svet Občine Cerknica.
Župan je o aktivnostih, povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno‑zasebnega partnerstva dolžan poročati občinskemu
svetu enkrat letno.
17. člen
(evalvacija)
Po prenehanju javno‑zasebnega partnerstva se pripravi
evalvacija projekta, v okviru katerega se preveri ali so doseženi postavljeni cilji in ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti
javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o
javno‑zasebnem partnerstvu.
18. člen
(končna določba)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-26/2009
Cerknica, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

5167.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski
regijski park

Na podlagi 59. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 56/99 in 31/00), 67. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00) ter 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine
Cerknica na 16. redni seji dne 23. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Notranjski regijski park

Št.
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Pravilnik o merilih za podaljšanje
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Cerknica

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu – UPB2 (Uradni
list RS, št. 60/07, 93/07), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in 130. člena Statuta Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 16. redni seji z dne 23. 12. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska uprava), izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v
nadaljevanju: gostinski obrati) na območju Občine Cerknica.
2. člen
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov je tisti obratovalni čas, ki je daljši od rednega obratovalnega časa in je
določen v Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost.
3. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni čas
gostinskega obrata samostojno s svojimi poslovnimi interesi in
ob upoštevanju določb tega pravilnika. Če v okviru gostinskega
obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je
dolžan gostinec oziroma kmet prijaviti podaljšan obratovalni
čas za vsako enoto posebej.
Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem
obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje Občine
Cerknica. Soglasje izda občinska uprava za vsako posamezno
koledarsko leto do konca leta.

1. člen
8. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski
regijski park, se s tem odlokom uskladi z 32. členom Zakona o
zavodih. Beseda »mnenju« se nadomesti z besedo »soglasju«,
tako da se 8. člen po novem glasi:
»Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in ob predhodnem soglasju ustanovitelja.«

4. člen
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega
časa za svoj gostinski obrat prijaviti občinski upravi, na predpisanem obrazcu, najmanj 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa,
– spremembo osnovnih podatkov gostinskega obrata ali
matične firme gostinskega obrata (podatki, ki so sestavni del
veljavnega obrazca).
Občinska uprava preveri podatke iz prijave s podatki iz
vpisa v poslovni register (AJPES).

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

II. MERILA ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA
OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV

Št. 007-0024/2009
Cerknica, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

5. člen
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov
v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo naslednje
značilnosti območja Občine Cerknica:
– značilnosti območja, kjer se gostinski obrat nahaja,
– vrsta gostinskega obrata,
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– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje
razvoja turizma v občini (kulturne, športne, turistične prireditve
in programi ter druge zabavne prireditve),
– potrebe gostov,
– zagotovitev javnega reda in miru v obratu in okolici,
– poslovanje gostinskega obrata v predhodnem obdobju,
v smislu kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru,
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– interesi gostincev in kmetov,
– drugi utemeljeni primeri, ko to narekuje javni interes.
6. člen
Gostinskim obratom se lahko odobri naslednji podaljšani
obratovalni čas:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije:
a) v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah pa do 2. ure
naslednjega dne;
b) izven stanovanjskega območja ni omejitev.
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči:
a) v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj najdlje do 23. ure, ob petkih in sobotah pa do 24. ure;
a) izven stanovanjskega območja vsak dan največ do
24. ure, ob petkih, sobotah največ do 2. ure naslednjega dne.
3. gostinski obrati, ki nudijo živo in mehansko glasbo za
ples:
a) v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah pa do 4. ure
naslednjega dne;
b) izven stanovanjskega območja ni omejitev.
4. gostinske terase in letni vrtovi smejo obratovati v enakem obratovalnem času kot sam gostinski obrat.
Podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.), mora
biti določen v skladu z obratovalnim časom večnamenskega
objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov prostorov. Če soglasje o obratovalnem
času med najemniki in lastniki objekta ni določeno, obratuje
gostinski obrat v skladu z določili 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.
Gostinski obrati iz tega člena lahko pričnejo z obratovalnim časom ob 5.30.
Ne glede na prejšnje določbe tega člena lahko gostinski
obrati brez dovoljenja občinske uprave obratujejo dlje kot traja
obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom,
ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih
priložnostih pa le ob soglasju občinske uprave.
To soglasje se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.
7. člen
Občinska uprava lahko, ne glede na določbe prejšnjega
člena, izjemoma odobri podaljšanje obratovalnega časa ob
raznih prireditvah (plesi, veselice, koncerti ...), največ do 4. ure
naslednjega dne, vendar le za tiste lokale, kjer v zadnjih šestih
mesecih ni bilo kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in
miru, ugotovljenih s strani policije, pristojni inšpekcijskih služb
oziroma drugih pristojnih organov.
Gostinec ali kmet, ki opravlja gostinsko dejavnost, mora
zaprositi občinsko upravo za podaljšanje obratovalnega časa
najmanj 5 delovnih dni pred dnevom prireditve.
Gostinec ali kmet v določenem časovnem obdobju, ki ne
sme biti daljše od šestih mesecev, na istem kraju organizira
istovrstno prireditev, lahko zaprosi občinsko upravo za podaljšanje obratovalnega časa za vse prireditve v tem obdobju.
8. člen
Če za gostinstvo pristojni organ občine ugotovi, da:
– je vloga za prijavo obratovalnega časa popolna,
– so upoštevane vse določbe tega pravilnika,
– je obratovalni čas določen skladno z merili tega pravilnika,
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– soglaša z morebitnim predlaganim podaljšanim obratovalnim časom,
tako določeni razpored obratovalnega časa potrdi, nato pa potrjen obrazec najkasneje v 15 dneh vrne gostincu ali kmetu, eno
kopijo zadrži za svojo evidenco, drugo pa posreduje območni
enoti pristojnega tržnega inšpekcijskega organa.
Če za gostinstvo pristojni organ občine ugotovi, da kateri
izmed v prejšnjem odstavku navedenih pogojev ni izpolnjen, z
odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas.
V primeru iz prejšnjega odstavka za gostinstvo pristojni
organ občine gostincu s to odločbo tudi določi obratovalni čas.
9. člen
Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Na enak način mora
biti objavljeno tudi obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata (ob načrtovanem zaprtju najmanj sedem dni pred
tem).
Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu tako, da je dostopen inšpekcijskem
organu.
III. PREKLIC SOGLASJA O OBRATOVANJU
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
10. člen
Podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata se
gostincu oziroma kmetu med letom z odločbo prekliče oziroma
odvzame ali skrajša na redni obratovalni čas, v naslednjih
primerih:
– če pristojni organ nadzora v postopku ugotovi, da gostinski obrat oziroma kmetija večkrat obratuje preko dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– če so zaznamovane ponavljajoče in utemeljene pisne
pritožbe prizadetih občanov ali bližnjih stanovalcev zaradi kršitve javnega reda in miru na območju, kjer se gostinski obrat
oziroma kmetija nahaja,
– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s strani
policije, oziroma pristojnih inšpekcijskih organov.
Gostinec, kateremu je bilo soglasje po prvem odstavku
tega člena preklicano oziroma odvzeto ali skrajšano na redni
obratovalni čas, ne more zaprositi za novo soglasje pred pretekom 6 mesecev od dneva preklica soglasja.
V primeru, da se gostincu prekliče izdano soglasje k
podaljšanemu obratovalnemu času, občinska uprava v odločbi
določi obratovalni čas. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži
njene izvršitve.
IV. NADZOR
11. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni
inšpekcijski organ in policisti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za vsa vprašanja, ki niso opredeljena s tem pravilnikom,
se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja kmetijska dejavnost.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 73/00).
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14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2009
Cerknica, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

5169.
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SKLEP
o določitvi višine enkratne pomoči
za novorojence v Občini Cerknica za leto 2010
1. člen
Višina enkratne pomoči za otroke rojene, od 1. 1. 2010
dalje, znaša 135,00 EUR in se izplačuje po Pravilniku o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se
od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 352-5-23/2006
Cerknica, dne 24. decembra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

15551

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2010.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
št. 122‑2‑35/2008‑16 z dne 13. 11. 2008.
Št. 122-2-29/2009
Cerknica, dne 24. decembra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

Sklep o določitvi višine enkratne pomoči
za novorojence v Občini Cerknica za leto 2010

Na podlagi 6. člena Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 66/03) je
Občinski svet Občine Cerknica na 16. redni seji dne 23. 12.
2009 sprejel
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Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana
občinskega sveta

V zvezi z ugotovitvijo Občinskega sveta Občine Cerknica na njegovi 16. redni seji, dne 23. 12. 2009, o prenehanju
mandata članu Občinskega sveta Občine Cerknica Bogdanu
Urbarju, na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS‑UPB2, Uradni list RS,
št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09) je Občinska volilna
komisija Cerknica na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo, ZLV‑UPB3, Uradni list RS,
št. 94/07 in 45/08) na 2. seji dne 23. 12. 2009

u g o t o v i l a,
da je mandat člana občinskega sveta Bogdana Urbarja,
prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne
demokracije Slovenije, LDS, v II. volilni enoti, in sicer na:
Roka Leskovca, roj. 20. 1. 1975, Rakek, Vodovodna pot
25, univ. dipl. inž. el., raziskovalca.
Kandidat je podal pisno izjavo, prejeto dne 23. 12. 2009,
da sprejema mandat.
Št. 041-002/2003
Cerknica, dne 23. decembra 2009

5170.

Predsednica
Občinske volilne komisije Cerknica
mag. Eva Obreza Modic l.r.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih
storitev v Občini Cerknica

Na podlagi Zakon o socialnih storitvah – ZSV‑UPB2 (Uradni list RS, št. 3/07), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 18. člena Statuta Občine Cerknice (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica
na 16. redni seji dne 23. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev
v Občini Cerknica
1. člen
Občina Cerknica daje soglasje k ceni Vodenja in koordinacije storitve pomoči na domu, ki znaša 1.414,44 EUR mesečno,
kar predstavlja 0,26 strokovnega delavca.
2. člen
Občina Cerknica daje soglasje k ceni Pomoči na domu
za neposredno oskrbo, ki znaša 13,82 EUR na efektivno uro.
Cena storitve za neposrednega uporabnika se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in za uporabnika
znaša 4,14 EUR.

Člani:
Žiga Razdrih l.r.
Marinka Ivančič l.r.
Janez Kovačič l.r.
Boštjan Otoničar l.r.
Igor Gornik l.r.
Janez Kovačič l.r.

DRAVOGRAD
5172.

Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto
2010

Na podlagi 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, 79/09),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Sta-
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tuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list
RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 29. seji
dne 23. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dravograd za leto 2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2010
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
Prihodki in odhodki ožjih delov občine morajo biti zajeti
v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega
proračuna.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74

II.
40

v EUR
Proračun leta
2010
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.303.452
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.463.822
DAVČNI PRIHODKI
6.232.455
700 Davki na dohodek in dobiček
4.847.625
703 Davki na premoženje
907.010
704 Domači davki na blago in storitve
477.820
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
1.231.367
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.049.228
711 Takse in pristojbine
6.120
712 Globe in druge denarne kazni
10.710
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
165.309
KAPITALSKI PRIHODKI
583.936
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
80.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolgoročnih sredstev
503.936
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
TRANSFERNI PRIHODKI
3.255.694
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.785.988
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
1.469.706
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.573.735
TEKOČI ODHODKI
2.230.394
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
554.436
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
89.866
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402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačilo domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIHDELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v jav. skladih in dr. os.
javnega prava
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

1.416.663
80.000
89.429
3.004.135
112.430
847.773
338.387
1.705.545
5.240.246
5.240.246
98.960
98.960
729.717

0
0

423.650
306.067
–423.650
–729.717
–306.067

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

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke‑konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki proračunskega rezervnega sklada,
4. drugi prihodki, ki jih določi občina.
Prihodki ožjih delov lokalne skupnosti pripadajo tistemu
ožjemu delu lokalne skupnosti, ki jih je prejel.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika
(župan/ja, predsedniki KS).
Župan/ja s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem
polletju najkasneje v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu
za tekoče oziroma preteklo leto in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
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Stran
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7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan/ja, predsedniki KS) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost presega 300.000,00 EUR
in se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
70.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30% župan/ja in o
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan/ja dolžniku do višine 1.000,00 evrov odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja, se občina za proračun leta 2010 lahko ne bo
zadolževala.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Dravograd, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic
83.460,00 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko
v letu 2010 zadolžijo skupaj do višine 208.000,00 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2010 zadolžijo skupaj do višine
208.000,00 evrov.
O konkretni zadolžitvi posamezne pravne osebe odloča
na predlog župana/je občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 1.000.000,00 EUR.

Stran
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dravograd v
letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2009-31
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

5173.

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

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni
list RS, št. 117/08 – UPB2) ter 17. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 13/06 –
UPB, 39/09) je Občinski svet Občine Dravograd na 29. seji dne
23. 12. 2009 sprejel
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SKLEP
o določitvi ekonomske cene programov
v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
1. člen
Spremeni se 1. člen Sklepa o določitvi ekonomske cene
programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
(Uradni list RS, št. 125/08) tako, da se glasi:
V Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd se določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje in veljajo
od 1. 1. 2010:
Dnevni programi
– prvo starostno obdobje
– drugo starostno obdobje
Poldnevni program
Kombinirani program

V cenah dnevnih programov je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 10.15 ur bivanja v vrtcu z malico in
kosilom.
2. člen
Ostala določila Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd (Uradni
list RS, št. 125/08) ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 007-0017/2008-41
Dravograd, dne 23. decembra 2009
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dravograd za leto 2010
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2010,
znaša 0,0037 €/leto.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 422-0001/2009-42
Dravograd, dne 23. decembra 2009
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

5174.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov
v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih – UPB (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08
in 102/09) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list
RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 29. redni
seji dne 23. 12. 2009 sprejel

348,33 EUR
306,41 EUR
194,85 EUR
306,41 EUR.

5175.

Sklep o uporabi cenika Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2),
94. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08
– uradno prečiščeno besedilo), 54. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07 in 55/09) ter 26. in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) je
Občinski svet Občine Dravograd na 29. seji dne 23. 12. 2009
sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Dravograd sprejme sklep, da se
ob oddaji kmetijskih zemljišč v zakup oziroma najem smiselno
uporablja vsakokrat veljavni cenik Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije.
Šifra: 032-0004/2006-41-29
Dravograd, dne 23. decembra 2009
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
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HORJUL
5176.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 126/07 ter odločbi
Ustavnega sodišča RS ter 15. člena Statuta Občine Horjul
(Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine
Horjul na 23. seji dne 19. 11. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja javno dobro za nepremičnino:
– parc .št. 1737/5, pot v izmeri 273 m2, k.o. Horjul, vpisana
pri zemljiškoknjižnem vložku 1151, k.o. Horjul
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Horjul, Slovenska
cesta 7, 1354 Horjul.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
ukinitvi javnega dobra, objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/09
z dne 7. 12. 2009.
Št. 478-0043/2009-2
Horjul, dne 14. decembra 2009

5177.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Kostanjevica na Krki 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, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. in 97. člena
Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07
in 40/07 – popravek) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica
na Krki v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA

15555

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, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica
na Krki za leto 2009 (Uradni list RS, št. 39/09; 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 prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju lani, torej od
1. januarja do 31. marca 2009, kar znaša 342.266 EUR. Višina
splošnega dela proračuna je naslednja:
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

71

72

73
74

II.
40

41

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju
od 1. januarja 2010 do sprejetja proračuna občine za leto 2010
oziroma najkasneje do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).

Stran

(podlaga za začasno financiranje)

Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.
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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
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
722 Prihodki od prodaje zemljišč
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
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
TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

v EUR
Proračun januar–
marec 2010
822.100
692.930
416.380
396.980
3.400
16.000
276.550
2.950
200
100
300
273.000
83.070
70
83.000
100
100
46.000
46.000
342.266
126.700
31.600
5.100
90.000
152.000
100.000
2.000
50.000
63.566
63.566

Stran

15556 /

Št.

113 / 31. 12. 2009

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

Uradni list Republike Slovenije
0
479.834

finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju nastala plačila in druge
finančne obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2010.

0
4. KONČNA DOLOČBA

0

6. člen
(uveljavitev sklepa)

0
0

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 410-53/2009-25
Kostanjevica na Krki, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

LITIJA
5178.
0

0
0
0
0
479.834
0
–479.834

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

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2010

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09), 57. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija
na 32. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

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

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, določbe Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07, 58/08, 26/09 in 59/09), določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) in
Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009
(Uradni list RS, št. 39/09).
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

13.304.000
10.998.000
10.164.000
9.160.000
689.000
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71

704 Domači davki na blago in storitve

315.000

NEDAVČNI PRIHODKI

834.000

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

74

40

5.500

712 Globe in druge denarne kazni

4.500

714 Drugi nedavčni prihodki

759.000

KAPITALSKI PRIHODKI

900.000

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

16.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.500.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.500.000

500 Domače zadolževanje

1.500.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

500.000

ODPLAČILA DOLGA

500.000

550 Odplačila domačega dolga

500.000

880.000

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

1.000.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

920.850

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

TRANSFERNI PRIHODKI

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI

409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1.406.000
1.406.000
14.224.850
3.646.450
640.200
111.800
2.199.450
235.000
460.000
5.200.820
129.200
2.858.930
624.890

95.150

1.587.800

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.042.780

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.042.780

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

INVESTICIJSKI TRANSFERI

3.334.800

3. člen

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

(izvrševanje proračuna)
871.300
2.463.500

–920.850

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) –
(II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki brez
prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)

–688.850

III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) –
(40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči
odhodki in tekoči transferi)

2.193.730

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.

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

16.000

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

16.000

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim
kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in
o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med
podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.
litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

III.

14.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

403 Plačila domačih obresti

432

752 Kupnine iz naslova privatizacije

55

402 Izdatki za blago in storitve

43

15557

Stran

20.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

42

VI.
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720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

41

65.000

711 Takse in pristojbine

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.

Št.

2.000

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, drugi izredni nedavčni prihodki, prejete donacije in darila od domačih pravnih
oseb ter
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost lahko v letu
2010 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev za
leto na kontu »413 – Drugi tekoči domači transferi« za posamezno krajevno skupnost oziroma mestno skupnost, razen za
sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo.
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev.
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost je dolžna do
10. dne v mesecu za pretekli mesec predložiti občini poročilo
o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in
drugih izdatkih v skladu s predpisi o javnofinančnem poročanju
občin.
Pravice porabe na proračunski postavki za usklajevanje
plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se
prenesejo v naslednje leto za isti namen.

Stran

15558 /

Št.

113 / 31. 12. 2009
5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča župan. Pred sprejemom odločitve mora
župan pridobiti pozitivno mnenje odbora občinskega sveta za
finance in gospodarjenje z nepremičninami in pozitivno mnenje
odbora občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje
proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Občina lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah v veljavnem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe
za investicijske odhodke in investicijske transfere v veljavnem
proračunu občine, od tega:
– v letu 2011 50% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe za blago in storitve in za tekoče transfere v veljavnem
proračunu občine.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z naročniškimi in najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi najemnih pogodb lastninska
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje občine.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Za projekte, katerih vrednost se spremeni
za več kot 20%, mora župan pred sprejemom odločitve pridobiti pozitivno mnenje pristojnega odbora občinskega sveta za
finance.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
200.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000 evrov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(upravljanje premoženja)
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na
predlog župana občine občinski svet.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga, razen obveznosti iz naslova obveznih
dajatev.
O pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja občine
odloča župan do višine 5.000 evrov.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je
Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne
papirje ponuditi denarna sredstva Občini Litija.
Ne glede na določbe 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06) in 26. člena
Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 28/02) občina
lahko, če je za občino ekonomsko ugodnejše, izvede javno
naročilo s področja gospodarskih javnih služb po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži
do višine 1.500.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v
podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest, podprogram 16039001 Oskrba z vodo ter v
podprogram 19039001 Osnovno šolstvo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2010 ne sme preseči skupne
višine glavnic 85.962 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica
ali soustanoviteljica je Občina Litija, in pravne osebe, v katerih
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2010 ne
morejo zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in pravnim
osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(obveznost poročanja)
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Litija, so dolžni do 28. 2. 2011 predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni
račun za leto 2010.
Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega
odbora, župana ali občinske uprave pravne osebe dolžne izdelati in dostaviti dodatne analize poslovanja.
Pravni osebi, ki ne predloži potrebnih dokumentov, se
lahko za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.
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Št.

13. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Litija v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen

71

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2009
Litija, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

MOZIRJE
5179.

Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09 – ZJF) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list
RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 28. seji dne
28. 12. 2009 sprejel

72

ODLOK
o proračunu Občine Mozirje za leto 2010
73

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mozirje za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN SESTAVA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih
(evrih):
A.
I.
70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
7031 Davki na premičnine
7032 Davki na dediščine in darila

4.358.545,00
3.245.216,00
2.654.386,00
2.430.583,00
2.430.583,00
126.600,00
96.200,00
400,00
4.000,00

74

II.
40
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7033 Davki na promet nepremičnin
in na finančno premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga
in storitev
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku
in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila
od domačih pravnih oseb
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4005 Plače za delo nerezidentov
po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
4010 Prispevek za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo

Stran

15559

26.000,00
97.203,00
1.300,00
95.903,00
590.830,00
179.000,00

200,00
1.000,00
177.800,00
2.000,00
2.000,00
3.500,00
3.500,00
1.000,00
1.000,00
405.330,00
405.330,00
58.000,00
3.000,00
3.000,00
55.000,00
55.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.035.329,00
1.035.329,00
969.039,00
66.290,00
4.145.943,00
1.086.905,00
220.756,00
191.900,00
5.536,00
11.220,00
11.000,00
1.100,00
36.855,00
17.000,00
13.620,00
115,00
200,00

Stran

15560 /

Št.
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4015 Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

665.994,00

4020 Pisarniški in splošni material
in storitve

100.900,00

4021 Posebni material in storitve

10.100,00

2.700,00

4024 Izdatki za službena potovanja

3.150,00

4025 Tekoče vzdrževanje
4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki

96.700,00

4031 Plačila obresti od kreditov –
poslovnim bankam

91.500,00

66.600,00

4090 Splošna proračunska rezervacija

32.000,00

4091 Proračunska rezerva

34.000,00

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska
nadomestila
4112 Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov
od obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti)

308.302,00

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki
minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

797.207,00

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

335.300,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

10.000,00

7500 Prejeta vračila danih posojil
od posameznikov in zasebnikov

0,00

VI.

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

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

68.200,00

8.000,00

413 Drugi tekoči domači transferi

849.970,00
30.500,00
1.120,00

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije

1.464.155,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.464.155,00

212.602,00

55

ODPLAČILA DOLGA

212.602,00

550 Odplačila domačega dolga

212.602,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim
bankam

199.573,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

2.000,00
1.142.055,00
140.300,00
50.500,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring

129.300,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

233.779,00

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

172.379,00

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

818.350,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

4206 Nakup zemljišč in naravnih
bogastev

212.602,00

75

107.634,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

61.400,00

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

107.634,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije

4323 Investicijski transferi javnim
zavodom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)

68.200,00

4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

4202 Nakup opreme

61.400,00

IV.

1.361.104,00

317.300,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

4132 Tekoči transferi v javne sklade

5.000,00

B.

600,00

4119 Drugi transferi posameznikom

4131 Tekoči transferi v sklade
socialnega zavarovanja

43

5.200,00

409 Rezerve

4093 Sredstva za posebne namene

III.

2.000,00
114.059,00

100,00

4314 Investicijski transferi
posameznikom in zasebnikom

72.900,00

403 Plačila domačih obresti

4033 Plačila obresti od kreditov – drugim
domačim kreditodajalcem

42

234.130,00

167.279,00

4311 Investicijski transferi javnim
podjetjem in družbam, ki so v lasti države
ali občin

126.055,00

4023 Prevozni stroški in storitve

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

4310 Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

5.920,00

402 Izdatki za blago in storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije

41
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13.029,00

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–212.602,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

–212.602,00

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

0,00

0,00

3. člen
(sestava posebnega dela proračuna)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
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ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki, od prispevkov občanov in se uporabijo za
rekonstrukcijo cest.
6. člen

Št.

113 / 31. 12. 2009 /

Stran

15561

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 15% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v
načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi sklepa občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
34.000,00 evrov.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF do višine 34.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do skupne višine 400,00 evrov odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča župan, na predlog neposrednega uporabnika.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju in realizaciji proračuna ob polletju, dokončno pa pri sprejemanju
zaključnega računa.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do
višine 0,00 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Mozirje, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic
0,00 evrov.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko
v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 0,00 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine
0,00 evrov.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2009
Mozirje, dne 28. decembra 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

Stran

15562 /
5180.

Št.
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Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola
Mozirje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/93, 8/96, 31/00, 36/00,
127/06), 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09) ter 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet
Občine Mozirje na 28. redni seji dne 28. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnova šola Mozirje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Mozirje (Uradni list RS, št. 54/97, 15/99, 38/99,
36/02, 124/07 in Uradno glasilo ZSO, št. 3/01), se spremeni
besedilo drugega odstavka 14. člena in se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0009/2009
Mozirje, dne 28. decembra 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

NOVO MESTO
5181.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za sosesko Brod – Drage

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Statut MONM-UPB-2, Uradni
list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na 26. seji dne 17. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za sosesko Brod – Drage
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Podlaga za OPPN)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za
sosesko Brod – Drage (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal
Topos, d.o.o., pod št. 01/08-OPPN v novembru 2009.
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2. člen
(Vsebina OPPN in njegovih prilog)
OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela
ter prilog:
A. VSEBINA OPPN
(1) TEKSTUALNI DEL (ODLOK OPPN):
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
– ureditveno območje OPPN,
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, naravnih virov in ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter drugi pogoji in zahteve za
izvajanje OPPN.
(2) GRAFIČNI DEL:
1 Izsek iz kartografske dokumentacije s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju; M 1:5000
2.1 Pregledna situacija (TTN), M 1:10000
2.2 Situacija s prikazom prostorske ureditve v širšem
prostoru (DOF), M 1:5000
3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
M 1:5000
4 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
(DKN), M 1:1000
5 Prikaz ureditev glede postavitve objektov znotraj ureditvenih območij:
5.1 Ureditvena situacija OPPN, M 1:1000
5.2 Ureditvene enote OPPN, M 1:1000
6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro:
6.1 Situacija prometne ureditve, M 1:1000
6.1.1 Karakteristični prečni prerez dostopne ceste,
M 1:50
6.1.2 Karakteristični prečni prerez notranjih cest,
M 1:50
6.1.3 Vzdolžni prerez dostopne ceste, M 1:1000/100
6.1.4 Vzdolžni prerezi notranjih cest, M 1:1000/100
6.2 Energetska, komunalna in ostala infrastruktura;
M 1:1000
7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave; M 1:1000
8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom; M 1:1000
9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo:
9.1 Načrt parcelacije; M 1:1000
9.2 Zakoličbena situacija; M 1:500
B. PRILOGE OPPN
1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Pojasnila v zvezi z načinom pridobitve variantnih rešitev, presoje in medsebojne primerjave variant z utemeljitvijo
izbora najustreznejše variantne rešitve
8. Povzetek za javnost
9. Odločba glede CPVO.
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II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(Prostorske ureditve)
(1) Območje OPPN se nahaja na zahodnem obrobju
Novega mesta na razgibanem terenu v zaledju obstoječe stanovanjske soseske Brod. Na zahodnem in južnem delu bo za
načrtovano gradnjo potrebno posekati del gozda, na vzhodnem
delu pa meji na kmetijske površine v ravninskem delu pod blokovno zazidavo Ulica Slavka Gruma.
(2) Območje se v glavnem nameni za mešano stanovanjsko gradnjo z možnostjo opravljanja dejavnosti za potrebe
soseske.
(3) Predmet obravnave v OPPN je določitev:
– zemljiških parcel za gradnjo večstanovanjskih in individualnih stanovanjskih stavb ter večnamenskih stavb;
– zelenih površin: (zasebne, javne);
– površin za prometne ureditve (ceste, parkirišča, manipulativne površine);
– površin komunalne in energetske infrastrukture;
– urbanistično-arhitekturnih pogojev in vseh ostalih pogojev, ki jih bodo morali investitorji upoštevati pri umestitvi novih
objektov v prostor.
III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
4. člen
(Ureditveno območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega površino velikosti približno
8,13 ha in zajema zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi št.:
826, 848, 850, 851, 1327/2, 599/1, 599/2, 600/1, 604/2,
604/3, 610/5, 722/1, 723/3, 725/1, 725/4, 725/5, 727/1, 727/2,
728/1, 728/2, 828/3, 825, 1312, 828/4, 829/10, 829/11, 829/5,
829/7, 829/8, 829/9, 830/1, 832/1, 832/2, 832/3, 832/5, 832/6,
833/10, 833/11, 833/3, 833/6, 833/7, 833/8, 835/1, 835/10,
835/2, 835/4, 835/6, 835/7, 835/8, 835/9, 836/1, 836/2, 838/1,
838/4, 838/5, 838/6, 838/7, 839/1, 839/2, 844/3, 846/4, 847/1,
847/2, 849/2, vse k.o. Šmihel pri Novem mestu.
(2) Meja obravnavanega območja je na severu definirana
z obstoječo stanovanjsko sosesko na Brodu oziroma z zbirno
mestno cesto LZ 299131 (cesta Brod). Na vzhodu in jugu
območja meja poteka po robu kmetijskih površin, zahodni del
območja pa meji na gozdni rob.
5. člen
(Posegi izven območja OPPN)
Izven območja urejanja s tem OPPN se izvede novogradnje oziroma prestavitve infrastrukturnih vodov ter druge
ureditve, ki posegajo na dele naslednjih zemljišč, vse v k.o.
Šmihel pri Novem mestu: vodovod na parc. št.: 1327/3; fekalna
kanalizacija na parc. št.: 728/3, 731/1, 731/3, 1328/12 (cesta);
meteorna kanalizacija na parc. št.: 790, 1328/10, 1328/12,
1331/1, 1331/2, 1342/1; telekomunikacije na parc. št.: 1328/12
(cesta); 20 kV daljnovod na parc. št.: 814/2, 852/1, 896/1, 1312,
1313, 853, 1311, 875/6, 875/21, 875/19; nadomestna gozdna
pot na parc. št.: 604/1, 610/2, 610/6.
6. člen
(Ureditvene enote)
(1) Območje urejanja je razdeljeno na šest ureditvenih
enot (UE1 do UE6), in sicer:
– UE1 – območje večstanovanjskih stavb:
– 1a: stolpiči,
– 1b: vila bloki,
– 1c: vila dupleksi;
– UE2 – območje individualnih stanovanjskih stavb:
– 2a: prostostoječe hiše,
– 2b: mešana gradnja (vrstne hiše in/ali hiše v nizu in/ali
dvojčki in/ali prostostoječe hiše);
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– UE3 – območje za večnamensko stavbo (večstanovanjska stavba ali večstanovanjska stavba z dejavnostmi ali
stavba za dejavnosti: gostinske, upravne, trgovsko-storitvene in družbene);
– UE4 – območje obstoječe pozidave;
– UE5 – območje zelenih površin:
– 5a: zelene površine za rekreacijo in prosti čas (igrišča, sprehajalne poti),
– 5b: ostale zelene površine;
– UE6 – območje, namenjeno za gradnjo infrastrukture.
(2) Prehajanje vsebin UE: Za posamezne sklope je možno
tudi prehajanje vsebin ureditvenih enot. Gre za posebej označene
sklope (3 lokacije) individualnih stanovanjskih stavb na vzhodu in
zahodu območja, kjer se dopuščajo tudi dejavnosti iz UE3.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
7. člen
(Vpliv in povezave s sosednjimi območji)
Dostop na območje je po cesti »1A«, ki je predvidena
na vzhodu OPPN. Na severu je območje OPPN omejeno z
obstoječo stanovanjsko sosesko na Brodu, na katero bo vpliv
predvsem v smislu postavitve novih objektov kot nadaljevanje
obstoječe strukture v smeri proti vzhodu, zahodu in jugu. Na
zahodu je območje OPPN omejeno z gozdnim robom. Le-ta
definira 10 m odmik od površin za razvoj objektov na tem delu,
razen na južnem robu, kjer lastnik zemljišča dopusti odmik
oziroma novi gozdni rob na zalednih parcelah, ki so v njegovi
lasti. Stanovanjska soseska se s pešpotjo poveže z območjem
osnovne šole Drska, in sicer na lokaciji obstoječe poljske poti
vzhodno od območja OPPN ter tako predstavlja bližnjico med
novo sosesko in šolskimi ustanovami v tem delu mesta. Ta pešpot ni predmet tega OPPN-ja, temveč le usmeritev, ki omogoča
dolgoročno povezavo območij.
Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo zemljišča znotraj ureditvenega območja ter zemljišča izven območja OPPN, ki so namenjena za gradnjo prometne, komunalne
in energetske infrastrukture. Pri izvedbi prostorskih ureditev in
potem bo dodatno obremenjeno obstoječe prometno omrežje
(Ulica Brod, Šalijeva ulica).
Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo
imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom,
zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in zaščite okolja.
Prostorske ureditve sledijo naravnim danostim v prostoru (relief)
in izhajajo iz obstoječega stanja (geometrija obstoječe grajene in
naravne strukture). Upošteva se prisotnost obstoječih dejavnosti
in infrastrukture v tem in nekoliko širšem prostoru ter tendenca,
da se obstoječa grajena struktura zaokroži kot kompleksna zelena stanovanjska cona s spremljajočo vsebino.
Omenjeni vplivi so razvidni iz grafične priloge št. 3 – Prikaz vplivov na sosednja območja.
B. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
8. člen
(Vrste gradenj)
V vseh ureditvenih enotah so dovoljene gradnje novih
objektov, rekonstrukcije objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno
korist ter odstranitve objektov. Dovoljene so tudi spremembe
namembnosti dela ali celotnih objektov.
9. člen
(Vrste objektov)
(1) V območju urejanja so dovoljene naslednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov (povzeto po Uredbi o uved-
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bi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/03 in 78/05
– popr.):
– v UE1: območje večstanovanjskih stavb:
1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe
– 112 večstanovanjske stavbe:
– 11221 tri-in večstanovanjske stavbe.
– v UE2a: območje individualnih stanovanjskih stavb –
prostostoječe hiše:
1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe
– 111 enostanovanjske stavbe:
– 11100 enostanovanjske stavbe (stanovanje v prostostoječi hiši z enim stanovanjem)
– v UE 2b: območje individualnih stanovanjskih stavb –
mešana gradnje (vrstne hiše in/ali hiše v nizu in/ali dvojčki in/ali
prostostoječe stavbe):
1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe
– 111 enostanovanjske stavbe:
– 11100 enostanovanjske stavbe (stanovanje v individualni ali vrstni hiši oziroma dvojčku).
– v UE3 – območje za večnamensko stavbo:
1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe:
– 112 večstanovanjske stavbe.
12 / Nestanovanjske stavbe:
– 121 gostinske stavbe,
– 122 upravne in pisarniške stavbe,
– 123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti:
– 12301 trgovske stavbe,
– 12304 stavbe za druge storitvene dejavnosti.
– 126 stavbe splošnega družbenega pomena:
– 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– 12640 stavbe za zdravstvo,
– 12650 športne dvorane.
– v UE4 – območje obstoječe pozidave:
1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe
– 111 enostanovanjske stavbe:
– 11100 enostanovanjske stavbe (stanovanje v prostostoječi stavbi z enim stanovanjem).
– v EU 5 – območje urejenih zelenih površin za rekreacijo
in prosti čas ter ostalih zelenih površin naselja:
2 / Gradbeni inženirski objekti:
24 / Drugi gradbenoinženirski objekti:
– 241 objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas,
razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami.
– v UE 6 – območje, namenjeno za infrastrukturo:
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / objekti transportne infrastrukture:
– 211 ceste:
– lokalne ceste, javne poti;
22 / cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
– 221 distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
(2) Poleg stavb iz predhodnih alinej so v vseh UE, kjer je
dovolj razpoložljivega prostora, dovoljene tudi gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), in sicer:
– nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, steklenjak,
uta oziroma senčnica, bazen, lopa, utrjene dovozne poti);
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti
za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
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– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik);
– spominska obeležja;
– objekti za oglaševanje;
– enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za utekočinjen naftni plin ali nafto, mala komunalna čistilna naprava,
zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča);
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja);
– začasni objekti;
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na prostem, sprehajalna pot);
– spominska obeležja;
– urbana oprema.
10. člen
(Vrste dejavnosti)
(1) Obravnavano območje je namenjeno pretežno za
bivanje. V prostostoječih stavbah so v pritličjih dopustne tudi
dejavnosti, in sicer tako, da je pretežni del stavbe namenjen
bivanju, za dejavnost pa se ob zagotavljanju potrebnih površin
za parkiranje in manipulacijo nameni do polovice površine
celotne stavbe. V večstanovanjskih stavbah je za druge dejavnosti dovoljena izraba dela kleti ali/in dela ali celotnega pritličja
stavb. V UE3 se stavba lahko nameni izključno za bivanje ali za
bivanje in dejavnosti v pritličju ali pa izključno za dejavnosti, kot
so: gostinske, upravne, trgovskostoritvene in družbene (kultura,
zdravstvo, šport).
(2) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so v stavbah poleg bivanja
dopustne dejavnosti, ki so klasificirane kot:
C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
– 10.52 Proizvodnja sladoleda,
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
– 10.82 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s
tem povezane dejavnosti,
– 63 Druge informacijske dejavnosti;
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI razen dejavnosti 75 Veterinarstvo.
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
P) IZOBRAŽEVANJE
– 85.1 Predšolska vzgoja;
Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– 86 Zdravstvo (vse razen 86.1 Bolnišnična zdravstvena
dejavnost),
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve;
R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
– 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas (vse razen
93.291 Dejavnost marin in 93.292 Dejavnost
smučarskih centrov);
S) DRUGE DEJAVNOSTI
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
– 96 Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna
dejavnost);
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM;
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
(3) V območju UE3 in na določenih mestih UE2a so poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka dovoljene še naslednje
dejavnosti:
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G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
I) GOSTINSTVO
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vse razen 56.105
Turistična kmetija brez sob);
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
(4) Območje UE 5 je namenjeno za urejene zelene površine za šport in prosti čas ter druge zelene površine naselja:
– ureditev površin za šport in rekreacijo ter prosti čas
(sprehajalna pot, trim steza, športno in otroško igrišče);
– postavitev urbane opreme;
– zasaditev visokih dreves in nizkega grmičevja;
– ureditev zatravljenih površin, brežin.
(5) Območje UE6 je namenjeno za gradnjo infrastrukture,
in sicer:
– gradnjo prometnic ter ostale komunalno – energetske
infrastrukture,
– ureditev ekoloških otokov,
– postavitev trafopostaj in drugih infrastrukturnih objektov
(plinska postaja …),
– ureditev tlakovanih pešpoti,
– ureditev javnih parkirnih površin.
11. člen
(Vrste ureditev)
V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov,
zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja zunanjih javnih teras –
platojev, pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).
C. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo
12. člen
(Izhodišča za načrtovanje)
Izhodišče za načrtovanje obravnavanega območja je mirna stanovanjska soseska, ki poleg bivanja deloma predvideva
tudi ostale urbane dejavnosti (družbene, poslovne, trgovske,
storitvene) in hkrati ureditev nezazidanega naravnega prostora
(ohranjanje gozdnega roba, površine za rekreacijo in prosti čas,
pešpoti …). Ureditev predvidene stanovanjske soseske nadaljuje obstoječo grajeno strukturo z vmesnimi zelenimi površinami in tako povezuje arhitekturo (grajeno strukturo) z zunanjim
prostorom. Takšna zasnova območja tipološko ustreza urbanizaciji širšega prostora in hkrati nudi boljšo kvaliteto bivanja.
Pri oblikovanju prostostoječih individualnih hiš se dopušča
prosto oblikovanje posameznih stavb. Red v prostoru je vzpostavljen z lociranjem stavb na površino za razvoj objekta(ov), odmiki
med stavbami, gradbeno linijo, enako tipologijo stavb. Poenotenost pa bo dodatno zagotovljena še z enotnim oblikovanjem (fasade, naklon strehe, kritina) v posameznem sklopu oziroma nizu
znotraj ureditvenih enot UE1 in UE2b. Pri nadaljnjem projektiranju
stavb so za investitorja obvezujoči lokacijski pogoji in usmeritve za
projektiranje in gradnjo ter vsi ostali pogoji iz tega odloka.
13. člen
(Pogoji za večstanovanjske stavbe v UE1)
Območje večstanovanjske gradnje s predvidenimi stolpiči,
vila bloki in vila dupleksi se nahaja na vzhodnem delu območja
vzdolž dostopne ceste, kjer teren dovoljuje višjo etažnost stavb.
V stavbah so v delu kletne(ih) in/ali pritličnih etaž dopustne
dejavnosti iz 10. člena tega odloka, ki niso moteče za stanovanjsko okolje.
1a: Stolpiči
Tipologija:
– Je definirana kot več prostostoječih enot, ki so povezane s skupno kletno etažo. Med enotami je na nivoju pritličja do-
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voljena izvedba atrijev kot funkcionalna dopolnitev stanovanj.
Osnovna enota je pravokotne oblike, pravokotno na dostopno
cesto. Pri oblikovanju posameznih stavb (enot) mora biti zagotovljen poenoten izgled celotnega sklopa (niza), tako da je
za vse enote predpisan enak način oblikovanja streh (kritina,
naklon) in fasad.
Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit: Kletna etaža je dovoljena znotraj
površine za razvoj objekta(ov), ki je razvidna iz grafičnega dela
(list 5.1 Ureditvena situacija). Tlorisni gabarit posamezne enote
nad kletjo je dimenzij 12 m x 19 m. Kletni del stavb ne sme
presegati površine za razvoj objekta(ov).
– Vertikalni gabarit: max. K+P+3 (možno več kletnih
etaž).
Oblikovanje zunanje podobe:
– Konstrukcija: predvideni so klasično zidani, betonski,
leseni ali montažni objekti.
– Kota kleti: je definirana z niveleto dostopne ceste in
je do največ 0,50 m nad le-to. Posamezne kote so za posamezne stavbe prikazane v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena
situacija).
– Kota pritličja: je definirana z niveleto skupnega platoja in
je do največ 0,50 m nad le-to ter je prikazana v grafičnem delu
(list 5.1 Ureditvena situacija).
– Streha: Dovoljena je ravna, eno ali dvokapna (asimetrična)
z naklonom od 10°–35°. V primeru dvokapne asimetrične strehe
je strmejši naklon lahko tudi do 60°. Frčade niso dovoljene. V primeru izvedbe enokapne strehe se podstrešni del lahko izkoristi za
bivanje ali funkcionalne dopolnitve stanovanj tretje etaže.
– Kritina: odvisna od konstrukcije strehe. Dovoljena je
v sivi ali v opečni ali temnorjavi barvi in ne sme biti trajno
bleščeča. Kritina dozidav mora biti usklajena (enaka) s kritino
osnovnega objekta. Ravna streha je lahko ozelenjena.
– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba
različnih materialov (les, kamen, pločevina, omet) v kombinaciji
s steklom na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno
kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je
možna uporaba širokega spektra. Uporaba flouroscentnih barv
ni dovoljena. Detajli so lahko poudarjeni z močnejšimi odtenki.
Možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras.
Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana s površino za razvoj objekta(ov),
znotraj katere so locirane posamezne enote, kot je prikazano v
ureditveni situaciji oziroma v skladu z dopustnimi odstopanji.
– Gradbena linija: gradbena linija je vzporedna z dostopno cesto in je razvidna iz grafičnega dela (list 5.1 Ureditvene
situacije).
– Oddaljenost od parcelne meje: minimalno 4 m oziroma
manj v smeri proti cesti, kjer je minimalni odmik definiran z
oddaljenostjo od cestnega sveta.
– Oddaljenost od sosednje stavbe: zagotovljen mora biti
minimalni 15 m odmik tako, da se zagotovijo pogoji za preprečitev negativnih vplivov med enotami (požar, osvetlitev, vibracije,
svetlobni in zvočni učinki).
– Oddaljenost od cestnega sveta: določena je z gradbeno linijo, z upoštevanjem minimalnega odmika od roba cestišča 3 m.
– Dostopi na parcelo: uvoz in izvoz v garažno klet je predviden z notranje napajalne ceste.
Zunanja ureditev:
– Okolica se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmovnicami) in uredi glede na potrebe. Parkirne in manipulativne
površine se uredijo v kletni garaži. Na nivoju pritličja se lahko
uredijo atriji.
– Za premostitev višinskih razlik je možna izvedba opornih
zidov v kamniti ali betonski izvedbi. Površina v smeri obstoječe pozidave so ogradi z ustrezno oblikovano ograjo, ki se jo
namesti ob parcelni meji, lahko pa se omejitev izvede tudi z
živo mejo.
Zemljiška parcela:
– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu
(list 9.1 Načrt parcel).
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Ostalo:
– Stavba mora biti projektirana in izvedena tako, da omogoča uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti ter da so jim s tem zagotovljeni:
neoviran dostop, vstop in uporaba, v skladu s Pravilnikom o
zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 97/03).
1b: Vila bloki
Tipologija:
– Je definirana kot več prostostoječih enot, ki so povezane s skupno kletno etažo. Med enotami je na nivoju pritličja dovoljena izvedba atrijev kot funkcionalna dopolnitev stanovanj.
Osnovna enota je pravokotne oblike, vzporedna z dostopno
cesto. Pri oblikovanju posameznih stavb (enot) mora biti zagotovljen poenoten izgled celotnega sklopa (niza), tako da je
za vse enote predpisan enak način oblikovanja streh (kritina,
naklon) in fasad.
Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit: Kletna etaža je dovoljena znotraj
površine za razvoj objekta(ov), ki je razvidna iz grafičnega dela
(list 5.1 Ureditvena situacija). Tlorisni gabarit posamezne enote
nad kletjo je dimenzij 14 m x 17 m. Kletni del stavb ne sme
presegati površine za razvoj objekta(ov).
– Vertikalni gabarit: max. K+P+1+M (možno več kletnih
etaž).
Oblikovanje zunanje podobe:
– Konstrukcija: predvideni so klasično zidani, betonski,
leseni ali montažni objekti.
– Kota kleti: je definirana z niveleto dostopne ceste in
je do največ 0,50 m nad le-to. Posamezne kote so za posamezne stavbe prikazane v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena
situacija).
– Kota pritličja: je definirana z niveleto skupnega platoja in
je do največ 0,50 m nad le-to ter je prikazana v grafičnem delu
(list 5.1 Ureditvena situacija).
– Streha: Dovoljena je ravna, eno ali dvokapna (asimetrična) z naklonom od 10°–35°. V primeru dvokapne asimetrične strehe je strmejši naklon lahko tudi do 60°. Frčade niso
dovoljene.
– Kritina: odvisna od konstrukcije strehe. Dovoljena je
v sivi ali v opečni ali temno rjavi barvi in ne sme biti trajno
bleščeča. Kritina dozidav mora biti usklajena (enaka) s kritino
osnovnega objekta. Ravna streha je lahko ozelenjena.
– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba
različnih materialov (les, kamen, pločevina, omet) v kombinaciji
s steklom na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno
kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je
možna uporaba širokega spektra. Uporaba flouroscentnih barv
ni dovoljena. Detajli so lahko poudarjeni z močnejšimi odtenki.
Možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras.
Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana s površino za razvoj objekta(ov),
znotraj katere so locirane posamezne enote, kot je prikazano
v ureditveni situaciji oziroma v skladu z dopustnimi odstopanji.
– Gradbena linija: gradbena linija je definirana za enote
nad nivojem kleti in je razvidna iz grafičnega dela (list 5.1 Ureditvene situacije).
– Oddaljenost od parcelne meje: minimalno 4 m, razen
tam, kjer je v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena situacija) določeno drugače, in sicer na severovzhodnem delu, kjer mora biti
odmik minimalno 2,5 m ter na zahodni strani, kjer je minimalni
odmik 1,5 m. Odmiki od parcelne meje morajo omogočati izvedbo gradnje in normalno vzdrževanje stavbe.
– Oddaljenost od sosednje stavbe: minimalno 12 m, in
sicer tako, da se zagotovijo pogoji za preprečitev negativnih
vplivov med enotami (požar, osvetlitev, vibracije, svetlobni in
zvočni učinki).
– Oddaljenost od cestnega sveta: določena je z gradbeno
linijo z upoštevanjem minimalnega odmika od roba cestišča 3 m.
– Dostopi na parcelo: uvoz in izvoz v garažno klet je predviden z notranje napajalne ceste.

Uradni list Republike Slovenije
Zunanja ureditev:
– Okolica se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmovnicami) in uredi glede na potrebe. Parkirne in manipulativne
površine se uredijo v kletni garaži. Na nivoju pritličja se lahko
uredijo atriji.
– Za premostitev višinskih razlik je možna izvedba opornih
zidov v kamniti ali betonski izvedbi. Površina v smeri obstoječe pozidave se ogradi z ustrezno oblikovano ograjo, ki se
jo namesti ob parcelni meji, lahko pa se omejitev izvede tudi
z živo mejo.
Zemljiška parcela:
– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu
(list 9.1 Načrt parcel).
Ostalo:
– Stavba mora biti projektirana in izvedena tako, da omogoča uporabo vsem ljudem ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti ter da so jim s tem zagotovljeni:
neoviran dostop, vstop in uporaba v skladu s Pravilnikom
o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
1c: Vila dupleks
Tipologija:
– Je definirana kot več posameznih enot, ki so v etažah
med seboj povezane. Posamezne enote je dovoljeno povezovati
na način, da je povezovalni del v oblikovno podrejenem položaju
glede na osnovne enote. Osnovne enote so pravokotne oblike.
Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit: Znotraj površine za razvoj
objekta(ov), ki je razvidna iz grafičnega dela (list 5.1 Ureditvena
situacija). Posamezna enota je dimenzij 8 m x 13 m. Možna je
združitev dveh enot. Dimenzije povezovalnega dela so odvisne
od razpoložljivega dela med enotama.
– Vertikalni gabarit: max. K+P+1+M (možno več kletnih
etaž).
Oblikovanje zunanje podobe:
– Konstrukcija: predviden je klasično zidan, betonski,
lesen ali montažni objekt.
– Kota kleti: je definirana z niveleto notranje napajalne
ceste (vzhodno od stavb) in je do največ 0,50 m nad le-to.
Posamezne kote so prikazane v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena situacija).
– Kota pritličja: je definirana z niveleto dostopne ceste 3 (zahodno od stavb) in je do največ 0,50 m nad le-to. Posamezne kote
so prikazane v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena situacija).
– Streha: Dovoljena je ravna, eno ali dvokapna (asimetrična) z naklonom od 10°–35°. V primeru dvokapne asimetrične
strehe je strmejši naklon lahko tudi do 60°. Frčade niso dovoljene. Oblikovanje strehe nad povezovalnim delom mora biti
v podrejenem položaju glede na streho nad osnovno enoto.
– Kritina: odvisna od konstrukcije strehe. Dovoljena je
v sivi ali opečni ali temno rjavi barvi in ne sme biti trajno bleščeča. Kritina dozidav mora biti usklajena (enaka) s kritino
osnovnega objekta. Ravna streha je lahko ozelenjena.
– Fasada: Pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba
različnih materialov (les, kamen, pločevina, omet) v kombinaciji
s steklom na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno
kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je
možna uporaba širokega spektra. Uporaba flouroscentnih barv
ni dovoljena. Detajli so lahko poudarjeni z močnejšimi odtenki.
Možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras. Oblikovanje fasade povezovalnega dela mora biti v podrejenem položaju glede
na fasado osnovnih enot.
Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana s površino za razvoj objekta(ov).
– Gradbena linija: gradbena linija je vzporedna z dostopno cesto; razvidna je iz grafičnega dela (list 5.1 Ureditvene
situacije).
– Oddaljenost od parcelne meje: minimalno 4 m. Odmiki
od parcelne meje morajo omogočati izvedbo gradnje in normalno vzdrževanje stavbe.
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– Oddaljenost od cestnega sveta: minimalno 4 m na zahodni in minimalno 3 m na vzhodni strani.
– Dostopi na parcelo: uvoz in izvoz v garažno klet je predviden z notranje napajalne ceste.
Zunanja ureditev:
– Okolica se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmovnicami) in uredi glede na potrebe. Parkirne in manipulativne
površine se uredijo v kletni garaži. Na nivoju pritličja se lahko
uredijo atriji.
– Za premostitev višinskih razlik je možna izvedba opornih
zidov v kamniti ali betonski izvedbi. Površina v smeri obstoječe pozidave so ogradi z ustrezno oblikovano ograjo, ki se jo
namesti ob parcelni meji, lahko pa se omejitev izvede tudi z
živo mejo.
Zemljiška parcela:
– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu
(list 9.1 Načrt parcel).
Ostalo:
– Stavba mora biti projektirana in izvedena tako, da omogoča uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti ter da so jim s tem zagotovljeni:
neoviran dostop, vstop in uporaba v skladu s Pravilnikom o
zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 97/03).
14. člen
(Pogoji za individualne stanovanjske stavbe v UE2 – 2a:
prostostoječe hiše)
Območje te ureditvene enote je namenjeno gradnji prostostoječih stavb, s sodobnim pristopom oblikovanja. Dopušča
se prosto oblikovanje posameznih stavb glede na želje in
potrebe investitorjev. Predvidene so na jugozahodnem in zahodnem delu območja. Na parcelo naj se locirajo znotraj površine
za razvoj objekta najbolj ugodno glede na dostopnost, nagib
terena, orientacijo ter organizacijo nepozidanega prostora in
sicer tako, da se ohrani čim večji del uporabne zelene površine. V stavbah so, ob upoštevanju ostalih določb tega odloka,
dopustne dejavnosti iz 10. člena odloka, ki niso moteče za
stanovanjsko okolje.
Prostostoječa hiša
Tipologija:
– definirana je kot prostostoječa grajena struktura.
Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit stavbe: je dovoljen na površini za
razvoj objekta(ov). Minimalna bruto tlorisna površina je 90 m².
Oblika tlorisa je lahko poljubno razgibana z izzidki, dodajanjem
prizidkov, zamikov dveh enakovrednih ali različnih kubusov.
– Vertikalni gabarit: K+P+M (višina kolenčnega zidu do
največ 1,20 m) ali maksimalno K+P+1 (v primeru ravne ali enokapne strehe). Izvedba kleti je lahko delno ali v celoti vkopana
pod pogojem, da kota pritličja ne sme biti višja od 0,50 m nad
koto urejenega terena.
Oblikovanje zunanje podobe:
– Konstrukcija: predvideni so klasično zidani, leseni ali
montažni objekti.
– Kota pritličja oziroma kleti: Se glede na izvedbo objekta
prilagodi koti priključka z dostopne stanovanjske ceste.
– Streha: osnovna streha je lahko ravna do enokapna od
0º–15 º ali dvokapna z naklonom strešin od 35º–45º. Smer slemena je poljubna in odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombinirana streha,
možnost frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni. Na
enokapnih strehah frčade niso dovoljene. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni
zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.
– Streha: osnovna streha je lahko ravna, enokapna z
naklonom 10º–35º ali dvokapna (simetrična ali asimetrična) z
naklonom strešin od 30º–45º. V primeru dvokapne asimetrične
strehe je strmejši naklon lahko tudi do 60°. Smer slemena je
poljubna in odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z
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daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombinirana streha, možnost frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni. Na
enokapnih strehah frčade niso dovoljene. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni
zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.
– Kritina: Dovoljeni so temnejši toni v sivi ali opečno rdeči
ali temno rjavi barvi. Ravna streha je lahko ozelenjena. Na nadstreških za avtomobile je dovoljena ravna ali ločna (polkrožna)
transparentna streha.
– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih materialov (les, kamen, pločevina, omet) v kombinaciji
s steklom na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno
kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar
je možna uporaba širokega spektra. Uporaba flouroscentnih
barv ni dovoljena. Možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras.
Nadstrešek za avtomobile je lahko v leseni ali kovinski izvedbi,
vendar brez obodnih sten.
Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana znotraj površine za razvoj objekta(ov)
ter določena z gradbeno linijo, razen nadstreška za avtomobile, ki je lahko tudi izven gradbene linije ter površine za razvoj
objekta(ov).
– Gradbena linija: je definirana vzdolž dostopne ceste in je
razvidna iz grafičnega dela (list 5.1 Ureditvena situacija). Izven
gradbene linije ter površine za razvoj objekta je možna postavitev le nadstreška za avtomobile, kjer so zagotovljeni ustrezni
odmiki od mej sosednjih zemljišč oziroma ceste. Nadstrešek je
lahko postavljen tudi tik do meje s soglasjem soseda.
– Oddaljenost od parcelne meje: minimalno 3 m oziroma
manj v smeri proti cesti, kjer je minimalni odmik definiran z
oddaljenostjo od cestnega sveta.
– Oddaljenost od cestnega sveta: minimalno 3 m.
– Oddaljenost od sosednje stavbe: minimalno 6 m oziroma več, kjer je to določeno v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena
situacija) med osnovnimi kubusi tako, da se zagotovijo pogoji
za preprečitev negativnih vplivov med enotami (požar, osvetlitev, vibracije, svetlobni in zvočni učinki).
– Dostopi na parcelo: so definirani z notranjih napajalnih cest. Dostopi se izvedejo glede na končno organizacijo
objekta(ov) na parceli. Glede na niveleto ceste so le-ti predvideni na nivo kleti oziroma na nivo pritličja.
Zunanja ureditev:
– Okolica hiše se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi,
grmovnicami) in uredi glede na potrebe posameznika, uredijo
se tudi parkirne in manipulativne površine.
– Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in
zelenih površin, in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega
prostora na parceli.
– Na parceli je zaradi premostitve višinskih razlik možna
postavitev opornih zidov v kamniti ali betonski izvedbi.
Zemljiška parcela:
– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu
(list 9.1 Načrt parcel).
– Zemljiška parcela je lahko max. 50% pozidana.
15. člen
(Pogoji za individualne stanovanjske stavbe v UE2 – 2b:
mešana gradnja)
Na območju te ureditvene enote je dovoljena postavitev
mešane gradnje: hiš v nizu in/ali vrstnih hiš in/ali dvojčkov in/ali
prostostoječih stavb. Pri postavitvi in oblikovanju stavb v nizu,
vrstnih hiš, dvojčkov je možno osnovne enote zamikati znotraj
površine za razvoj objekta, kar omogoča razgibanost niza.
Možne so tudi prekinitve grajene strukture s praznimi (zelenimi) enotami. Ritem zelenih prekinitev je poljuben in odvisen
od končne ureditve in s tem celotnega izgleda niza. Stavbe v
nizu naj se oblikujejo najbolj ugodno glede na dostopnost in
nagib terena.
V stavbah so, ob upoštevanju ostalih določb tega odloka,
dopustne dejavnosti iz 10. člena odloka, ki niso moteče za
stanovanjsko okolje.
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Prostostoječa hiša
Pogoji so definirani v 14. členu tega odloka.
Vrstna hiša, hiša v nizu, dvojček
Tipologija:
– Definirana je kot linearni niz z možnimi prekinitvami
posameznih enot, vzporedno z dostopno cesto. Posamezne
osnovne enote so pravokotne oblike in pravokotne na dostopno
cesto. Možno jih je prekinjati (zelena površina), združevati ali
zamikati, kar omogoča razgibanost niza. Pri oblikovanju posameznih stavb (enot) mora biti zagotovljen poenoten izgled
celotnega niza, tako da je za vse enote v nizu predpisan enak
način oblikovanja streh in fasad.
Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit: je dovoljen na površini za razvoj
objekta(ov). Osnovni tloris posamezne enote je dimenzij
9 x 11 m (hiše v nizu) 7 x 12 m ali 8 x 12 m (vrstne hiše). Tloris
stavbe je lahko poljubno lociran in razgiban znotraj površine
za razvoj objekta. Osnovnemu tlorisu je v okviru površine za
razvoj objekta(ov) možno dodati nadstreške, izzidke, balkone
in terase.
– Vertikalni gabarit: K+P+M (višina kolenčnega zidu, do
največ 1,20 m) ali maksimalno K+P+1 (v primeru ravne strehe).
Izvedba kleti je lahko delno ali v celoti vkopana pod pogojem,
da kota pritličja ne sme biti višja od 0,50 m nad koto urejenega
terena.
Oblikovanje zunanje podobe:
– Konstrukcija: predvideni so klasično zidani, leseni ali
montažni objekti.
– Kota pritličja oziroma kleti: V primeru dostopa v nivo kleti
je kota kleti definirana z niveleto dostopne ceste in je do 0,50 m
nad le-to. V primeru dostopa v nivo pritličja je kota pritličja definirana z niveleto dostopne ceste in je do 0,50 m nad le-to. Kote
so prikazane v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena situacija).
– Streha: osnovna streha je ravna do enokapna od 0º–15º
ali dvokapna z naklonom do 35º–45º, možnost frčad (trapezne
niso dovoljene), čopi niso dovoljeni. Na enokapnih strehah frčade niso dovoljene. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne
zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja. Smer slemena je odvisna
od zasnove objekta. Dovoljen je višinski zamik slemen v nizu
glede na postavitev sklopov posameznih enot na teren.
– Dovoljeni so temnejši toni v sivi ali opečno rdeči ali
temno rjavi barvi. Ravna streha je lahko ozelenjena. Na nadstreških za avtomobile je dovoljena ravna ali ločna (polkrožna)
transparentna streha.
– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih materialov (les, kamen, pločevina, omet) v kombinaciji
s steklom na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno
kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar
je možna uporaba širokega spektra. Uporaba flouroscentnih
barv ni dovoljena. Možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras.
Nadstrešek za avtomobile je lahko v leseni ali kovinski izvedbi
in brez obodnih sten.
Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana s površino za razvoj objekta in gradbeno linijo. Izven gradbene linije ter površine za razvoj objekta
je možna le postavitev nadstreška za avtomobile.
– Gradbena linija: je vzporedna z dostopno cesto in je
razvidna iz grafičnega dela (list 5.1 Ureditvene situacije).
– Oddaljenost od parcelne meje: zagotovljena mora biti
požarna varnost objektov ter ustrezna površina za normalno
vzdrževanje posameznega objekta.
– Oddaljenost od sosednje stavbe: zagotovljeni morajo
biti pogoji za preprečitev negativnih vplivov med nizi (osvetlitev, vibracije, svetlobni in zvočni učinki). Minimalni odmik med
osnovnimi kubusi hiš v nizu je 5 m.
– Oddaljenost od cestnega sveta: minimalno 3 m.
– Dostopi na parcelo: so definirani z notranjih napajalnih
cest. Izvedejo se glede na končno organizacijo objektov na
parceli. Dostopi na dvoriščno stran parcel se zagotovijo preko
oskrbovalnih poti v širini 3 m.
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Zunanja ureditev:
– Okolica nizov se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi,
grmovnicami) in uredi glede na potrebe posameznika, uredijo
se tudi parkirne in manipulativne površine.
– Ne glede na prikaz, definiran v grafičnem delu (list 5.1
Ureditvena situacija), je možna poljubna ureditev parkirnih,
manipulativnih in zelenih površin, in sicer odvisno od potreb in
razpoložljivega prostora na parceli.
– Medsosedske ograje se lahko postavijo na mejo parcele.
– Premostitve višinskih razlik se naj rešujejo z oblikovanjem brežin, kjer to ni možno, pa je dovoljena opornih zidov v
kamniti ali betonski izvedbi.
Zemljiška parcela:
– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu
(list 9.1 Načrtom parcel).
– Zemljiška parcela je lahko max. 50% pozidana.
16. člen
(Pogoji za večnamensko stavbo v UE3)
Na zahodnem delu območja je predvidena večnamenska
stavba, katere vsebina se opredeli glede na potrebe in želje
investitorja oziroma na povpraševanje trga. Na tej površini se
lahko izvede večstanovanjska stavba, večstanovanjska stavba
z dejavnostmi v pritličju ter stavba, namenjena izključno za
dejavnosti, ki so opredeljene v 10. členu tega odloka.
Tipologija:
– Definirana je kot ena ali več prostostoječih enot različnih
oblik in velikosti, ki so med seboj lahko tudi povezane.
Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit: dovoljen je na površini za razvoj
objekta, ki je razviden iz grafičnega dela (list 5.1 Ureditvena situacija). Znotraj le-te je možno poljubno locirati in oblikovati tloris ene ali več stavb. Vertikalni gabariti: maksimalno K+P+1+M
(največ do 10 m); možna izvedba več kletnih etaž.
Namembnost:
– Kletne etaže se namenijo predvsem za podzemne parkirne površine oziroma za potrebe javnih dejavnosti (skladiščni prostori …). Pritličje stavbe se nameni za javni program
(dejavnosti iz 10. člena), nadstropje pa se lahko nameni tudi
za stanovanja. Dovoljena je tudi gradnja stavbe, ki se v celoti
nameni bivanju.
Oblikovanje zunanje podobe:
– Konstrukcija: predvideni so klasično zidani, betonski,
leseni ali montažni objekti.
– Kota pritličja: definirana v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena situacija).
– Streha: dovoljena je ravna, eno ali dvokapna (asimetrična) z naklonom od 10°–35°. V primeru dvokapne asimetrične
strehe je strmejši naklon lahko tudi do 60°. Frčade in čopi niso
dovoljeni.
– Kritina: odvisna od konstrukcije in naklona strehe; dovoljeni so temnejši toni sive ali opečno rdeče ali temno rjave
barve. Ravna streha je lahko ozelenjena.
– Fasada: pri oblikovanju fasade je dovoljena uporaba materialov (les, kamen, pločevina, omet) v kombinaciji s
steklom na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno
kvalitetna arhitektura s sodobnim načinom oblikovanja. Barve
naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega
spektra. Detajli so lahko poudarjeni z močnejšimi odtenki. Nikakor pa niso dovoljene flouroscentne barve.
Lega na zemljišču:
– Lega večnamenskega objekta: na površini za razvoj
objekta(ov).
– Oddaljenost od parcelne meje: zagotovljen mora biti
odmik minimalno 3 m in s tem ustrezna površina za izvedbo
gradnje in normalno vzdrževanje stavbe.
– Dostopi na parcelo: predviden z osrednje ceste.
Zunanja ureditev:
– Okolica objekta se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi,
grmovnicami) in uredi glede na spremljajoče dejavnosti, kot so
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ureditev platoja pred objektom, otroškega igrišča; uredijo se
tudi parkirne in manipulativne površine.
Zemljiška parcela:
– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu
(list 9.1 Načrt parcel).
– Pozidanost parcele mora zagotavljati vso potrebno manipulacijo ter zadostno število parkirnih mest.
Ostalo:
– Stavba mora biti projektirana in izvedena tako, da omogoča uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti ter da so jim s tem zagotovljeni:
neoviran dostop, vstop in uporaba v skladu s Pravilnikom o
zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 97/03).
17. člen
(Pogoji za obstoječe stanovanjske stavbe v UE4)
(1) Na stanovanjskih stavbah so dovoljena redna in investicijska vzdrževalna dela ter preureditve, rekonstrukcije in
dozidave v smislu izboljšanja bivalnih pogojev, vendar največ
do 50 m2. Dejavnosti, ki bi povečale promet in zahtevale dodatne parkirne površine, niso dovoljene. Redna in investicijska
vzdrževalna dela so dovoljena tudi na gospodarskih objektih,
njihova namembnost pa se ne sme spreminjati.
(2) Dovoljena je tudi nova gradnja v obstoječih tlorisih z
upoštevanjem možne prizidave do največ 50 m2. Višinski gabarit je lahko K+P+M. V primeru izvedbe mansarde je kolenčni
zid dovoljen največ do 1,00 m. Streha je simetrična dvokapnica
30 do 40°, lahko v kombinaciji z ravno in/ali enokapno streho ali
samo ravna. Kritina je opečna ali temnejše barve.
(3) Dovoljena je tudi nova gradnja gospodarskih objektov
na zemljišču s parcelnimi št. 838/6, 838/5-del in 838/4-del do
največ 60 m2. Le-ti morajo biti pritlični, praviloma pravokotne
oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim objektom glede barve
fasade, naklona strehe, kritine itn. Locirani so znotraj zemljiške
parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnih objektov
oziroma organiziranosti celotne površine.
18. člen
(Usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte)
(1) Za nezahtevne in enostavne objekte na območju urejanja veljajo določila Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, v nadaljevanju: uredba), če s
tem odlokom ni določeno drugače.
Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov so minimalno
1,50 m od parcelnih mej, razen ograj, ki se lahko postavijo
glede na določila uredbe.
Tipologija nezahtevnih in enostavnih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti) ali
prizidana k osnovnemu objektu (velja le za garažo, nadstrešek
in zimski vrt). Oblikovanje le-teh mora biti usklajeno z osnovnim
objektom (nedominanten, podrejen položaj).
(2) Pomožni objekti za lastne potrebe morajo biti pritlični,
praviloma pravokotne oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim
objektom glede barve fasade, naklona strehe, kritine itn. Locirani so znotraj zemljiške parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda
osnovnih objektov oziroma organiziranosti celotne površine.
Začasni objekti se lahko postavijo za omejeno časovno
obdobje. Dovoljeno je svobodno urbanistično in arhitektonsko
oblikovanje začasnih objektov.
Ekološki otoki (zbiralnica ločenih frakcij) se postavijo na
betonsko podlago in se primerno zagradijo z leseno ali kamnito ograjo oziroma se zazelenijo. Dovoljeno jih je nadkriti
z nadstrešnico z ravno streho, enotno za vse ekološke otoke
znotraj območja.
Podporni zidovi se izvedejo pri večjih izkopih in pri utrjevanju brežin. Brežine se lahko urejajo kaskadno s podpornimi
zidovi in vmesnimi zazelenitvami ali samo s podpornimi zidovi
do max. višine 2,00 m. Velikost podpornih zidov se prilagodi
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statičnim razmeram na terenu. Le-ti so lahko postavljeni do
meje zemljiške parcele oziroma tako, da ne ovirajo ali motijo
sosednje parcele ter da se z gradnjo ne posega na sosednje
zemljišče.
19. člen
(Zemljiška parcela)
(1) Zemljiška parcela je definirana s površino za razvoj
objekta(ov), manipulativnim dvoriščem, parkirišči in zelenico. Dostopi na parcelo se lahko spreminjajo glede na končno postavitev objekta ter temu primerno tudi organizacija parkirnih mest.
(2) Površina za razvoj objekta je definirana z minimalnimi
odmiki od parcelnih mej in cestnega sveta. Prikazana je za
posamezne sklope v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena situacija). Na njej je dovoljena postavitev vseh vrst objektov (stanovanjske, nestanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objekti,
enostavni, nezahtevni, manj zahtevni objekti) ter vseh ureditev
(hortikulturne in parterne ureditve). Na površini, namenjeni za
razvoj objekta(ov), je dopustno urejati tudi manipulativno dvorišče, parkirišče ali zelenico.
(3) Gradbena linija je definirana vzdolž dostopnih cest in
je prikazana v grafičnem delu (list 5.1. Ureditvena situacija).
Je črta, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni
objekti – osnovni kubus objekta. Funkcionalni elementi objekta
(nadstreški, balkoni, loggie, nastopne stopnice, komunikacijska
jedra, vhodi, vetrolovi in podobno) lahko presegajo gradbeno
linijo do ½ dolžine osnovnega kubusa, razen nadstreška za avtomobile, ki lahko presega gradbeno linijo po celotni dolžini.
(4) Na manipulativnem dvorišču je dovoljena postavitev
objektov (gradbeni inženirski objekti, enostavni, nezahtevni,
manj zahtevni objekti) ter vse ureditve (hortikulturne in parterne
ureditve). Manipulativna dvorišča so lahko tudi namenjena za
parkirišča.
(5) Parkirišče je površina, namenjena parkiranju osebnih
vozil zaposlenih in strank. Parkirišča se zagotovijo v sklopu
parcele kot del zunanje ureditve in so lahko tlakovana ali asfaltirana. Na parkiriščih je dovoljena postavitev objektov (gradbeni
inženirski objekti) ter vse ureditve (hortikulturne in parterne
ureditve), ki ne ovirajo funkcioniranja parkirišča. V UE1 se
površine za parkiranje zagotovijo v kletnih etažah (podzemni
parkirni hiši) stolpičev, vila blokov in vila dupleksov. Enako velja
tudi za stavbo v UE3.
(5) Ob zagotovitvi ustreznih površin za manipulacijo in
parkirišča ob površini za razvoj objekta se na preostalem delu
uredi zelenica.
20. člen
(Usmeritve za ureditev zelenih površin)
(1) Zelen sistem (UE5):
– Zahodni obod območja predstavlja gozdni rob, ki se ga
na novo vzpostavi. Zelene površine za rekreacijo in prosti čas
so kot programske točke povezane s pešpotjo (sprehajalno
potjo). Ta »zelena« pot med seboj povezuje območja grajene
strukture.
– Urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja je prilagojeno morfologiji terena ter upošteva obstoječe
stanje v prostoru. Za organizacijo zemljiških parcel in ostalih
površin bodo potrebne delne izravnave terena z nasipavanjem
oziroma preoblikovanjem terena.
– Preoblikovanje terena ter premostitev višinskih razlik
mora biti izvedeno z blagimi in ozelenjenimi brežinami, dovoljeni so tudi oporni zidovi v kamniti ali betonski izvedbi.
– Zelenice na zemljiških parcelah se zatravijo ali hortikulturno uredijo.
– Drevesno vegetacijo se izbira v skladu z želenim učinkom ter namenom zasaditve. Predvsem je pri tem treba upoštevati razmere v prostoru: talne razmere (globina, zbitost,
kvaliteta tal, prepustnost), klimatske razmere, nadmorsko višino, osončenost itn. Cilj zasaditve na robovih naj bi bil predvsem izbira takih drevesnih ali grmovnih vrst, ki bi se čim bolje
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prilagodila krajevni vegetacijski podobi v neposredni bližini.
Linijske zasaditve ob pešpoti oziroma notranjih prometnicah naj
opravljajo predvsem funkcijo poudarjanja cestnih glavnih smeri
v prostoru in zato naj se izbor prilagodi omenjenemu namenu.
(2) Zelene površine za šport in rekreacijo (UE5a):
– Na jugozahodnem in vzhodnem delu se uredijo zelene
površine, ki se lahko namenijo za rekreacijo in/ali prosti čas ter
opremijo in uredijo s športnimi igrišči, igrali za otroke in povežejo s peš (sprehajalno) potjo.
(3) Ostale zelene površine (UE5b):
– Ostale zelene površine: zelene površine znotraj območja se ohranjajo v primarni rabi.
21. člen
(Ureditev javnih površin)
(1) Ob glavni dostopni cesti (cesti »1A« in »2A«) se
uredijo hodniki za pešce, namestijo luči za javno razsvetljavo,
postavijo koši za smeti. Ob notranjih cestah ter delu ceste »2A«
(na južnem delu) se ob cestišču tlakuje 1,50 m široka površina
za pešce (lahko tudi v funkciji kratkotrajnega parkiranja), med
njo in drevoredom pa uredi površina za ekološke otoke in namestitev elektroomaric. Med nizoma stavb v UE2b in na meji
z UE2a se izvedeta oskrbovalni poti, ki se bodisi asfaltirata,
tlakujeta ali utrdita s peskom.
(2) Komunalna in ostala infrastruktura poteka v koridorju javnih površin. Površina pod ekološkim otokom se utrdi s
tlakovci ali monolitno površino, ob robu otokov pa predvidi
ustrezna zazelenitev ali drugačne ureditve, ki zakrivajo poglede
na kontejnerje.
(3) Zelene površine
– Pešpovezave: Kot del zelenega sistema so predvidene tudi sprehajalne poti v širini minimalno 1,60 m in sicer na
južnem in jugovzhodnem delu območja. Ob poteh, ki se bodisi
gramozirajo, tlakujejo ali asfaltirajo, se postavi urbana oprema;
namesti klopi, koše za smeti in cvetlična korita.
– Igrišča ter površine za prosti čas: V jugozahodnem in
vzhodnem delu se lahko predvidi večnamensko športno igrišče
oziroma igrišče, ki se opremi z otroškimi igrali (gugalnice, tobogan, plezala, peskovnik …) ali pa se predvidi površina za prosti
čas. Celotno območje se uredi tudi s primerno urbano opremo.
(4) Izvedba predvidene pešpoti na lokaciji obstoječe poljske poti, ki poteka vzhodno od območja OPPN in ki naj bi
povezovala stanovanjsko sosesko s širšim območjem, ni obveza investitorja in ni predmet tega OPPN. Je le usmeritev, ki
omogoča dolgoročno povezavo območij.
(5) Manipulativne površine in parkirna mesta se izvedejo
vzdolž notranje ceste ob stolpičih in delno ob vila blokih ter ob
večnamenski stavbi v UE3 (od katerih mora biti ustrezno število
predvideno tudi za invalide). Manjkajoče parkirne površine se
glede na potrebe konkretnih dejavnosti uredi v kletnih etažah
teh stavb. Območje se ustrezno uredi tako, da se bodisi gramozira, tlakuje ali asfaltira in ustrezno zatravi ter zasadi z drevesi
in/ali grmovnicami.
(6) Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora
biti sodobno oblikovana in poenotena z elementi drobne urbane
opreme (klopi, koši za smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa,
označevalne table) in z arhitekturnim oblikovanjem območja.
Pri oblikovanju drobne urbane opreme je treba zagotoviti poenotenje v materialih (les, kovina, steklo, beton) in barvah.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
22. člen
(Pogoji za izvedbo prometnega omrežja)
(1) Dostop v sosesko se izvede ob vzhodni strani območja
urejanja z ulice Brod, in sicer preko nove mestne ceste (ceste
»1A«), ki se spelje po vzhodnem robu območja. Dolgoročno ta
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del ceste predstavlja del nove mestne južne obvozne ceste.
Ob izgradnji le-te se cesto, zgrajeno za potrebe te soseske,
dogradi na vzhodno stran z razširitvijo voznih pasov s sedanjih
2 x 2,75 m na 2 x 3,00 m ter dograditvijo hodnika za pešce in
obojestranske kolesarske steze.
Priključevanje ceste na zbirno mestno cesto LZ 299131
(cesta Brod) se izvede z ustreznimi radiji. Predvidena je tudi
rekonstrukcija le-te in sicer za potrebe izvedbe manjkajočega
hodnika za pešce, širine 1,50 m (v dolžini okoli 30 m) ter postajališče za mestni avtobus (na cestišču).
(2) Projektirani prečni profil dostopni ceste in notranjih
cest znaša:
– ceste »1A«:
– v širini 7,40 m: to je širina vozišča 2 x 2,75 m, hodnik za
pešce (desno) širine 1,40 m ter bankina širine 1 x 0,50 m (levo);
– od profila 9–11 se zaradi višinske razlike v terenu predvidi podporna konstrukcija;
– od profila 2–12 se ob dnu brežine predvidi travnati jarek
(koritnica) z izpustom v meteorno kanalizacijo.
– ceste »2A«:
– od km 0,00 do km 0,480: 8,50 m, to je širina vozišča
2 x 2,75 m, hodnik za pešce (desno) širine 1,50 m ter bankini
širine 1 x 0,50 m (desno) in 1 x 1,00 m (levo);
– od km 0,480 do km 0,710: 9,50 m, to je širina vozišča
2 x 2,75 m, hodnik za pešce 2 x 1,50 m ter bankini 2 x 0,50 m;
– od km 0,710 do km 0,82: 10,50 m, to je širina vozišča
2 x 2,75 m, hodnik za pešce 1 x 1,50 m (desno), bankina
1 x 0,50 m (desno), tlakovana površina 1 x 1,50 m (levo) in
drevored z otoki 1 x 1,50 m (levo);
– ceste »3«: 9,00 m, to je širina vozišča 2 x 2,50 m, tlakovana površina 1 x 1,50 m (desno), drevored z otoki 1 x 1,50 m
(desno) in bankina 1 x 1,00 m (levo);
– ceste »4« in »5«: 9,00 m, to je širina vozišča 2 x 2,50 m,
tlakovana površina 1 x 1,50 m (levo), drevored z otoki 1 x 1,50 m
(levo) in bankina 1 x 1,00 m (desno).
(3) Projektirana računska hitrost znaša na cesti »1A«
50 km/h, na območju križišča pa je zmanjšana na 30 km/h.
Na cesti »2A« znaša 40 km/h, na ostalih notranjih cestah pa
30 km/h.
(4) Kot požarna pot se opredeli dostopna cesta ter vse notranje ceste. Vsi objekti imajo omogočene dostope s treh strani.
(5) Cestišče posameznih cest se dimenzionira na končno
debelino posameznega sloja glede na rezultate geoloških raziskav in predvidene prometne obremenitve.
(6) Ograje, oporni zidovi in živice se lahko postavijo 0,5 m
od roba cestnega telesa.
(7) Pešpromet je ločen z deniveliranim hodnikom za pešce
(enostranskim, v osrednjem delu območja pa dvostranskim).
Načrtovan je ob dostopni cesti (cesti »1A« in »2A«), ob ostalih
notranjih cestah pa je pešcem namenjena tlakovana površina
ob cestišču v širini 1,50 m. Pešpromet se odvija tudi po načrtovani pešpoti, ki poteka med načrtovano zazidavo v osrednjem
območju urejanja (prečno na notranje ceste) in ob južnem robu
soseske. Pešpoti se iztečejo na hodnik za pešce ob cesti »2A«.
Območje nove soseske ima na vzhodu območja urejanja preko
obstoječe poljske poti (poteka izven območja OPPN) možnost
navezave do območja osnovne šole Drska. Le-ta predstavlja
bližnjico med novo sosesko ter šolskimi ustanovami v tem delu
mesta. Ta pešpot ni predmet tega OPPN-ja, temveč le usmeritev, ki omogoča dolgoročno povezavo območij.
(8) Na območju prostostoječih hiš in hiš v nizu se parkirna
mesta zagotovijo v sklopu posameznih zemljiških parcel, kjer
je potrebno zagotoviti najmanj 2 parkirni mesti za vsako stanovanje. Na območju vila blokov in stolpičev se poleg javnih
parkirnih površin parkirne površine zagotovijo v delu kletnih
etaž. V sklopu površine za večnamensko stavbo je poleg javnih površin za parkiranje investitor dolžan zagotoviti zadostno
število parkirnih mest za svoje dejavnosti v okviru zemljiške
parcele tako za stranke kot za zaposlene. Manjkajoče površine
za parkiranje se uredi v kletnem delu stavbe (v podzemni parkirni hiši). V UE1a in 1b ter UE3 morajo biti zagotovljena tudi
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mesta za invalide in za parkiranje koles. Parkirišča se izvedejo
z betonskimi tlakovci in/ali se asfaltirajo, lahko se nadkrijejo z
nadstrešnicami.
(9) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo
omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno
ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno urbano opremo in talno
in vertikalno prometno signalizacijo (nesvetlobno, svetlobno)
in opremo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00 in
110/06). »Vhodi« na hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi
robniki s položno klančino. Svetla širina klančine mora biti
najmanj 90 cm. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati
veljavne tehnične predpise s področja cest oziroma urejanja
prometnih površin hkrati s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v
javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
Pri ureditvi cestne razsvetljave in osvetlitve križišč je potrebno
upoštevati Priporočila SDR-Cestna razsvetljava PR 5/2.
(10) Nadomestni dostop na zaledne gozdne površine se
zagotovi z izgradnjo dela nove gozdne poti južno od območja
OPPN. Izvede se v makadamu, širine 3,00 m.
23. člen
(Splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje
in priključevanje)
Objekti morajo biti priključeni na komunalno in energetsko
infrastrukturno omrežje, priključitev se izvede skladno s pogoji
upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. Vsi
primarni vodi infrastrukturnega omrežja potekajo v koridorju javnih površin. Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in
objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša
oskrba in racionalnejša izraba prostora. Gradnja vodov in naprav
komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno
z gradnjo objektov znotraj posamezne ureditvene enote.
24. člen
(Vodovod)
(1) Obstoječe vodovodno omrežje poteka severno in jugozahodno od območja urejanja. Prvi poteka v cestišču ceste
Brod iz smeri Drske, ki se zaključi na severozahodnem delu
soseske Brod, z odcepnim krakom pa konča na koncu Šalijeve ulice. Na jugozahodni strani urejanja poteka cevovod
LŽ 250 mm z navezavo na vodohran Rok.
(2) Oskrba nove stanovanjske soseske s pitno in požarno
vodo se zagotavlja iz obstoječega vodovodnega omrežja z
dveh višinskih con: del ureditvenega območja do kote 200 m iz
obstoječega omrežja soseske Brod in Šalijeve ulice, ostali del
območja pa iz vodohrana Rok na koti 240 m n.v.
(3) Znotraj območja stanovanjske cone se sekundarno
vodovodno omrežje zgradi iz nodularne litine ustreznih dimenzij. Dimenzioniranje omrežja se izvede na osnovi hidravličnega
izračuna celotnega vodovodnega sistema, z upoštevanjem
dolgoročnih razvojnih potreb tega predela.
(4) Gradnjo vodovoda sme izvajati le pooblaščeni upravljavec vodovoda, ravno tako mora gradnjo nadzirati pristojna
služba upravljavca.
(5) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati:
– Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo
mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85, 9/88 in Uradni list
RS, št. 64/95),
– Odlok o javnem vodovodu in oskrbi prebivalstva s pitno
vodo v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00) in
– Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS,
št. 115/00).
25. člen
(Kanalizacija)
(1) Na območju urejanja je predvidena kanalizacija v
ločenem sistemu.
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(2) Za odvod fekalnih odpadnih vod se v območju urejanja zgradi glavni vod fekalne kanalizacije DN 300, ki poteka v
dostopni cesti (cesti »1A« in »2A«), nanj pa se priključujejo sekundarni kanali s profilom DN 200. Glavni fekalni vod se priklopi
na obnovljen kanal v naselju Brod. Obstoječi kanal se od te
točke do reke Krke obnovi (razbremenilnik). Fekalne odpadne
vode se odvajajo na centralno čistilno napravo v Ločni. Predvidena dodatna obremenitev čistilne naprave zaradi gradnje te
soseske je okrog 1.000 EE, zaradi česar na čistilni napravi ni
potrebno izvesti dodatnih ukrepov.
(3) Padavinske vode se odvaja po posebni kanalizaciji v
reko Krko. Odvodnjavanje v to kanalizacijo se izvede v dveh
vejah. Prva veja odvodnjava meteorne vode južnega oziroma
osrednjega dela soseske in poteka v cestnem telesu obeh
notranjih cest (cesti »4« in »5«)in cesti »2A«, druga veja pa
meteorne vode severnega dela, ki se ob združitvi s prvo vejo
nadaljuje v cestišču ceste »1A«. Kanal nato prečka cesto Brod
ter se nadaljuje vse do reke Krke. Kanal se od ceste Brod do
reke Krke dimenzionira tudi za potrebe načrtovane pozidave
med sosesko Brod – Drage in obstoječo sosesko Ulica Slavka
Gruma.
(4) Meteorna in fekalna kanalizacija se na delu od ulice
lokalne zbirne ceste Brod LZ 299131 do reke Krke izvede po
javni poti JP Brod skupaj z rekonstrukcijo in preureditvijo ostalih komunalnih naprav in objektov. Pri dimenzioniranju vodov,
predvsem kanalizacij, se upošteva dolgoročna raba površin
celotnega gravitacijskega zaledja.
(5) Izpust meteornih voda s parkirišč se izvede v meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob. Odvajanje
padavinskih voda z ureditvenega območja je treba predvideti v
skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na način, da bo v čim večji
možni meri možno preprečiti hidravlične udare pri izpustu v
reko Krko. Za zmanjšanje hipnega odtoka padavinskih voda
z utrjenih (urbanih) površin je treba zagotoviti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike z ukrepi,
kot so zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki oziroma zbiralni bazeni za nadaljnjo uporabo te vode
za sanitarne namene ali vzdrževanje javnih površin. Za zmanjšanje odtoka v meteorno kanalizacijo se lahko predvidijo tudi
kapnice, ki se uporabijo tako za sanitarno vodo kot za potrebe
urejanja zunanjih travnatih površin. Za odvodnjavanje manjših
utrjenih površin se v okviru posameznih parcel lahko predvidi
tudi ponikovalnice z manjšo kapaciteto. Pri izvedbi ponikovalnic
je potrebno predvideti ukrepe za preprečitev udora ponikanih
vod v cestna telesa.
(6) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upoštevati tudi:
– Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni
list RS, št. 76/00),
– Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS,
št. 76/00) in
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
26. člen
(Električno omrežje)
(1) Preko območja urejanja potekajo 20 kV in 0,4 kV elektroenergetski vodi. Na območju urejanja se obstoječa 20 kV
daljnovoda prestavita v novo obbetonirano elektrokabelsko
kanalizacijo (EKK), ki se jo vodi v javnih površinah soseske.
20 kV daljnovod se ukine. Za potrebe vzankanja v omrežje se
obstoječi leseni drog zamenja z betonskim.
(2) V južnem delu (ob cesti »2A«) se za potrebe soseske
zgradi nova TP s predvideno močjo do 1000 kVA, v betonski izvedbi, z notranjim posluževanjem. Nova TP naj vsebuje
SN stikalni blok. TP je potrebno vzankati v obstoječe oziroma
predvidene 20 kV kablovode.
(3) Nizkonapetostni razvodi so predvideni v novi elektrokabelski kanalizaciji od TP do posameznih odjemnih mest.
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Nova odjemna mesta so v prostostoječih omaricah, velikosti
glede na število in velikost odjema, locirane na mestih, ki
omogočajo stalen dostop. Možne so skupinske omarice za
več odjemnih mest. Lokacijo odjemnih mest se določi pri nadaljnjem projektiranju.
(4) Kabelska kanalizacija se izvede s PVC cevmi
∅160 mm ter jaški standardnih dimenzij (2 m x 2 m x 1,8 m,
prehodni: 1,2 m x 1,6 m x 1,8 m oziroma nadomeščeni z BC)
ter se jih v cestnem telesu dodatno zaščiti s pustim betonom.
Kanalizacija se vodi v bankini hodnika za pešce odmaknjeno
od ostale infrastrukture minimalno 1 m. Kanalizacijo se polaga
v globino 80 cm. V hodniku za pešce se cevi zasipljejo 20 cm
nad temenom s peskom 0–4 ter nato z gramozom. Pri prehodih in poteku kabla pod utrjenimi površinami se le-tega zaščiti
s PVC cevjo in obbetonira. Odjem za posamezne objekte se
izvede preko samostojnih KRO, ki so skupne več objektom;
lokacije so razvidne iz grafičnega dela OPPN. Glede na predvideni odjem in fazno gradnjo se jih lahko tudi prilagodi, kar
se dokončno določi v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(5) Na območju urejanja se izvede klasična javna razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m.
Kable, PP 41 A 5 x 10 + 2,5 mm2, vodimo ob nizkonapetostnem
razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke so tipizirane, višina
kandelabrov znotraj kompleksa je največ 7.00 m. Razsvetljava
mora biti izvedena s svetilkami, ki ne povzročajo t.i. svetlobnega onesnaževanja in sicer v skladu z določili Uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,
št. 81/07 in 109/07), priporočljive so LED svetila.
(6) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s
pocinkanim valjancem FeZN.
27. člen
(Telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)
(1) Za navezavo nove soseske na telekomunikacijsko
omrežje je treba dograditi obstoječe TK omrežje in kabelsko
kanalizacijo. Izhodiščna točka navezave je kabelski jašek na
trasi kabelske kanalizacije v cesti Brod.
(2) S predvideno gradnjo na obravnavanem območju
bo tangirano obstoječe KKO in razvodno TK omrežje, za kar
se izvede ustrezna zaščita oziroma prestavitev na tangiranih
odsekih.
(3) Kabelsko kanalizacijo se v soseski izvede ob predvidenem cestnem omrežju. TK kanalizacija se v območju urejanja
vodi z odmikom 1,00 m poleg EKK v hodniku za pešce ob
cestah »1A« in »2A«, tlakovani površini ob cestah »4« in »5«.
Kanalizacija se gradi iz PVC cevi, ki se jih v utrjenih površinah
obbetonira. Poleg TK kanalizacije se ločeno vodi tudi kanalizacija za KTV omrežje. Za izvedbo se pripravi ločena projektna
dokumentacija.
28. člen
(Plinovodno omrežje)
(1) V območju urejanja se izvede plinovod, ki se naveže
ne obstoječo mestno plinovodno mrežo. Plinovod se polaga
vzporedno z vodovodom, z ustreznim odmikom. Distribucijski
plinovod ne sme potekati pod objekti. Globina distribucijskega
plinovoda od nivoja ceste do temena cevi mora znašati vsaj
1,0.m.
(2) Nadtlak v distribucijskem plinovodu bo znašal 1,0 bar.
Na plinovodu morajo biti nameščene sekcijske zaporne pipe, v
najnižjih točkah mora biti zagotovljen izpust kondenza.
(3) Plinovod mora biti projektiran in zgrajen v skladu s
Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 16 bar
(Uradni list RS, št. 26/02). Notranja plinska napeljava mora biti
projektirana in izvedena v skladu s Tehničnimi predpisi za plinsko napeljavo DVGW-Trgi 86 ter internimi tehničnimi zahtevami
sistemskega operaterja.
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(4) Križanje plinovodnega omrežja z ostalimi komunalnimi
vodi je potrebno izvesti v prisotnosti nadzornega organa in
upravljavca komunalnih vodov.
(5) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upoštevati še:
– Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko plinovodno omrežje zemeljskega plina za Mestno občino Novo
mesto (Uradni list RS, št. 60/07),
– Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 10/09).
29. člen
(Toplovodno omrežje)
(1) Toplovodno omrežje je v območju urejanja predvideno
predvsem kot varianta za ogrevanje večstanovanjskih stavb.
Kotlovnica na biomaso se predvidi v kletnem delu blokov, in
sicer tako, da bo zagotovljen ustrezen dostop z dostavnim vozilom. Toplovodno omrežje se izvede iz dveh predizoliranih cevi.
Praviloma se polagajo v javne površine, in sicer zemeljsko vse
do odjema, kjer se predvidijo zaporni ventili. Kjer je možno, se
zemeljska trasa lahko nadomesti s potekom cevovoda v kletnih
etažah posameznih sklopov stavb.
(2) Transport tople vode po toplovodnem omrežju zagotavljajo obtočne črpalke. Maksimalni tlak v toplovodnem omrežju
na izstopu iz proizvodnega vira je 6. 10 (na 5) Pa. Distribucijsko
omrežje in primarni del toplotne postaje mora ustrezati nazivnemu tlaku NP16. Velikost diferenčnega tlaka na posameznih
mestih omrežja je različna in je odvisna od dimenzije cevovoda,
obremenitve in oddaljenosti od črpališča. Dobavitelj zagotavlja
odjemalcu najmanjšo tlačno diferenco 0,75. 10 (na 5) Pa. Na
najmanjšo tlačno diferenco je potrebno dimenzionirati elemente
primarnega dela toplotne postaje. Če se odjemalec s toploto
oskrbuje iz povratnega voda ali potrebuje večjo tlačno diferenco, si mora vgraditi lastne črpalke.
(3) Temperatura toplovodnega omrežja se spreminja v
odvisnosti od zunanje temperature že na proizvodnem viru.
Najnižja temperatura vročevodnega omrežja, ki jo zagotavlja dobavitelj, znaša v dovodu 65° C (338 K) in velja tudi za
obdobje izven ogrevalne sezone. Najvišja temperatura vročevodnega omrežja, ki jo zagotavlja dobavitelj, znaša v dovodu
90° C, (368 K) pri zunanji temperaturi –13° C. Računska temperatura za izračun trdnosti toplovodnih cevovodov je 110° C
(383 K). Režim obratovanja internih toplotnih naprav mora biti
takšen, da temperatura vode v povratku, pri minimalni zunanji
projektni temperaturi ne bo višja kot 60° C. Toplotna postaja
povezuje toplovodno omrežje dobavitelja z internimi toplotnimi
napravami odjemalca.
(4) Vsi cevovodi in toplotne naprave vključno z armaturo morajo biti ustrezno toplotno izolirani, kar se upošteva
pri nadaljnjem projektiranju. Izolacijski material mora biti kemično nevtralen in tudi v vlažnem stanju ne sme povzročati
korozije.
30. člen
(Ogrevanje)
(1) Ogrevanje stavb je predvideno preko mestne plinske
mreže z zemeljskim plinom in/ali preko toplovoda. Za gorivo se
uporablja zemeljski plin ali obnovljive vire (biomasa).
(2) Stavbe se lahko ogrevajo tudi z izkoriščanjem drugih
virov energije – npr. alternativnih virov ogrevanja in tudi hlajenja (pasivna hiša), s solarno energijo (obnovljivi viri energije),
topolotne črpalke ipd.
31. člen
(Odpadki)
(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj
območja urejanja in redno odvažajo v Center za ravnanje z
odpadki Dolenjske v Leskovec. Na območju OPPN se zagotovi potrebno število ekoloških otokov (zbirnih mest posod za
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odpadke). Le-ti se locirajo tako, da bo možen odvoz s komunalnim vozilom.
(2) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali
odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v
zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
(3) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni
list RS, št. 34/08).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
32. člen
(Kulturna dediščina)
Na obravnavanem območju ni evidentirane kulturne dediščine.
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(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list. RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 45/07) oziroma Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
(4) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05 in 45/07).
36. člen
(Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
33. člen
(Varovanje pred prekomernim hrupom)
Območje predvidene stanovanjske soseske spada v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je to območje, kjer je dopusten
poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je
trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim
ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje),
območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče,
kjer opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti. Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene
z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list
RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
Za načrtovane stavbe v območju OPPN je treba upoštevati obremenitve s hrupom na predmetnem območju ter
načrtovati ustrezno zvočno zaščito objektov skladno z določili
Pravilnika o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99).
34. člen
(Varovanje pred onesnaženjem zraka)
Predvidena obremenitev zraka zaradi izgradnje stanovanjske soseske ne bo presegala dovoljenih koncentracij po
Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti
snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in tako ne bo vplivala na
povečanje onesnaženosti zraka. Objekti, ki bi povzročali prekomerno onesnaženje zraka na območju OPPN, niso dovoljeni.
Pri ureditvi ogrevanja objektov je treba upoštevati Uredbo
o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 34/07). Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene
iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno
višino.
35. člen
(Varovanje pred onesnaženjem voda)
(1) Odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod je predvideno s priključitvijo na centralno čistilno napravo v Ločni,
padavinske vode pa se preko meteorne kanalizacije speljejo v
reko Krko. Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na
njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje.
Onesnažene padavinske vode se lahko odvajajo le preko lovilcev olj in maščob.
(2) Na cesti 1A se od profila 2–12 ob dnu brežine predvidi
travnati jarek (koritnica) z izpustom v meteorno kanalizacijo
zaradi omejitve vpliva vdora meteornih vod na parcelo 825,
k.o. Šmihel pri Novem mestu.

Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je
predvidena postavitev transformatorske postaje, ki predstavlja
nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno postavitev in obratovanje se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju
v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire
elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 70/96).
37. člen
(Osončenje fasad in odprtih površin)
Lega stavb oziroma organizacija notranjih prostorov
mora biti predvidena tako, da v največji možni meri omogoča kvalitetno južno, jugozahodno ali jugovzhodno orientacijo.
S predvideno gradnjo, ki višinsko ne bo izstopala iz okolice ter
z upoštevanjem zadostnih odmikov med stavbami, bo zagotovljen ustrezen kot osončenja fasad in odprtih površin preko
celega leta. Pri organizaciji prostorov je potrebno zagotoviti dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev prostorov v smislu
upoštevanja norm elementov naravne osvetlitve in osončenja
delovnih prostorov.
Lega stavb oziroma organizacija notranjih prostorov mora
biti predvidena tako, da v največji možni meri omogoča kvalitetno južno, jugozahodno ali jugovzhodno orientacijo. S predvideno gradnjo, ki višinsko ne bo izstopala iz okolice ter z upoštevanjem zadostnih odmikov (gre za minimalne odmike med
osnovnimi kubusi stavb 6 m (prostostoječa hiša) oziroma 15 m
(stolpiči), 12 m (vila bloki), bo zagotovljena ustrezna osončenost fasad in odprtih površin preko celega leta. Pri organizaciji
prostorov je potrebno zagotoviti dobro osončenost oziroma
naravno osvetlitev prostorov v smislu upoštevanja čim večje
naravne osvetlitve in osončenja bivalnih in delovnih prostorov.
38. člen
(Varovanje krajinskih značilnosti)
Načrtovane stanovanjske stavbe ne bodo presegale višine K (klet) + P (pritličje) + M (mansarda) oziroma P (pritličje)
+ 1 (nadstropje) v primeru ravne strehe in kot take ne bodo
izstopale iz krajinske slike. Najvišje stavbe na območju urejanja
so stolpiči z maksimalno višino P (pritličje) +3 (nadstropje). Le-ti
so predvideni na nižjeležečih lokacijah OPPN, medtem ko se
višina objektov znižuje proti višjeležečim točkam terena.
Pri zasaditvi je treba upoštevati krajinske značilnosti (naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti …).
39. člen
(Varovanje plodne zemlje in tal)
Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo.
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Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja
odlaga v pasovih, višine do 2 m ter nato uporabi pri končni
ureditvi območja.
40. člen
(Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda ter narave)
(1) Načrtovane prostorske ureditve bodo posegale v območje gozda, zaradi česar bo prišlo do poseka dela gozda. Objekte
morajo biti od novega gozdnega roba odmaknjeni vdaj za drevesno višino odraslega sestoja oziroma najmanj 10 m, razen na
južnem robu, kjer lastnik zemljišča dopusti odmik oziroma novi
gozdni rob na zalednih parcelah, ki so v njegovi lasti.
(2) Drevje, predvideno za posek, je v skladu s 17. členom
Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba
US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07)
potrebno označiti; označitev opravi pooblaščen delavec Zavoda
za gozdove – Krajevna enota Novo mesto po pridobitvi potrebnih dovoljenj in soglasij ter po detajlni zakoličbi meje območja
urejanja. Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega
dovoljenja za gradnjo (3. člen Zakona o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 93/05, 111/05 in
126/07). Sečnja drevja in spravilo lesnih sortimentov morata biti
opravljena v skladu s Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s
sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
(Uradni list RS, št. 55/94). Morebitne štore ter odvečen odkopni
material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala
oziroma ga je potrebno vkopati v zasip.
(3) Ob posekanem delu gozda je treba izvesti zasaditev
novega gozdnega roba, ki naj ima stopničasto strukturo (drevesni in grmovni sloj) in ob uporabi avtohtonih drevesnih vrst.
41. člen
(Ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko
raznovrstnost.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
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– cono potresne ogroženosti in terenu primerno predvideti
način gradnje;
– požarno ogroženost naravnega okolja in predvideti
ustrezne ukrepe;
– možnost razlitja nevarnih snoví in predvideti ustrezne
ukrepe;
– vse ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o
varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo);
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje
skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) ter
6., 7 ali 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne
protipožarne ločitve, skladno s 3. členom Pravilnika o požarni
varnosti (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostope, dovoze in delovne površine za
intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti,
Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– izvesti ojačitev prve plošče ali zagotoviti gradnjo zaklonišč v primerih, ko gre za dejavnost, kjer je le-ta obvezna
(68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi In drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in
celotna Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Uradni list
RS, št. 57/96).
45. člen
(Potresna varnost)
Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za
VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja
na tem območju. V skladu z določili Pravilnika o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05)
morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da
vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in
vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

42. člen
(Naravne omejitve)
Pri izvedbi posameznih rešitev po OPPN za sosesko Brod
– Drage morajo biti upoštevane naravne omejitve (erozivnost
ter plazovitost terena), zaradi česar je treba temu primerno
predvideti tehnične rešitve gradnje.
43. člen
(Obramba in zaščita)
Za zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin
pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč
je potrebno upoštevati Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).
44. člen
(Varstvo pred požarom)
(1) V primeru umestitve prostostoječih hiš v UE2-2a na površino za razvoj objekta z upoštevanjem minimalnega odmika 3 m
od parcelne meje, ki meji na drugo stavbo, je potrebno pri izdelavi
projektne dokumentacije za posamezen objekt predvideti tudi
ustrezne ukrepe za zagotovitev požarnega varstva objekta.
(2) Za zagotovitev ustrezne požarne in druge varnosti je
treba pri projektiranju stavb upoštevati naslednja izhodišča:
– naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena …) in temu primerno predvideti
tehnične rešitve gradnje;

IX. NAČRT PARCELACIJE
46. člen
(1) Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela. Mejne
točke parcel so opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz istega načrta. Načrt parcelacije
je osnova za nadaljnje projektiranje.
(2) Posamezne parcele je možno združevati, deliti ali širiti
v okviru dopustnih odstopanj, določenih s tem OPPN.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
47. člen
(1) V prvi etapi se izvedejo odkopi in nasipi oziroma
izravnave zemljišča na predvidene kote platojev na območju
večstanovanjskih stavb ter deloma na območju ostale gradnje,
vključno z izgradnjo dostopne ceste »1A« ter ceste »2A« (vsaj
do profila P 27) ter vsem pripadajočim delom komunalne in
druge javne infrastrukture.
(2) Ostale ureditve in gradnje se izvajajo glede na povpraševanje oziroma razpoložljive finančne možnosti investitorja,
pri čemer pa je treba zagotoviti, da bodo posamezne etape zaključene funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu namenu
tudi brez izgradnje ostalih delov prostorske ureditve. V sklopu
zaključenih funkcionalnih celot mora biti sočasno zagotovljena
vsa pripadajoča infrastruktura.
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(3) Po končanju gradbenih del v sklopu posameznih funkcionalnih celot je treba sanirati začasne površine deponij materiala ter zaključiti zunanje ureditve z ustreznimi poravnavami,
oblikovanjem brežin, zatravitvami in zasaditvami.
(4) Rekonstrukcija mestne zbirne ceste LZ 299131 (cesta
Brod) za namen izvedbe hodnika za pešce ter postajališča za
mestni avtobus na delu zemljišč s parcelnima številkama 825
in 1312, k.o. Šmihel pri Novem mestu, ni pogoj za izvedbo dostopne ceste »A1« in ostalih ureditev v območju OPPN.
(5) Gradnja igrišč se določi v sorazmerju s potrebami
bodočih stanovalcev in faznostjo gradnje.
XI. VELIKOST DOPUSTNH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA IZVAJANJE OPPN
48. člen
(Velikost dopustnih odstopanj)
Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tolerance:
– Dovoljena so odstopanja od horizontalnih gabaritov
znotraj površine za razvoj objekta(ov):
– V UE1: dimenzija kletne etaže je lahko poljubno večja
ali manjša od začrtane znotraj površine za razvoj objekta(ov);
– V UE1: dimenzije posameznih kubusov (enot); stolpiči: do največ +5% po dolžini in +15% po širini; vila-bloki in vila
dupleks (osnovne enote): do največ +15%.
– V UE 2b: do največ +10%, kar posledično pomeni tudi
drugačno razporeditev enot v nizu.
– V vseh UE so enote lahko tudi manjše od začrtanih
ob upoštevanju drugih pogojev iz tega odloka.
– Dovoljena so odstopanja od vertikalnih gabaritov:
– V vseh UE le do maksimalno dovoljenih višin, ki so
za različne tipe stavb opredeljene v 13.–17. členu. Odstopanja
so dovoljena tudi v smislu višinske razgibanosti posameznih
sklopov, predvsem zaradi prilagajanja terenu, vendar zopet do
maksimalno dovoljene višine.
– Dovoljena so odstopanja od odmikov med posameznimi
kubusi (enotami) v UE1, ki so prikazani v ureditveni situaciji
v skladu z dopustnimi odstopanji, v primeru ko pride do njih.
– Dovoljena so odstopanja od gradbene linije objektov
(osnovnega kubusa objekta), in sicer do največ 1,00 m v notranjost ali izven, kjer to dopušča površina za razvoj objekta(ov).
V UE2b, kjer se s tipologijo vrstnih hiš zagotavlja razgibanost
niza, je odstopanje od gradbene linije lahko tudi do 2 m.
– Dovoljena so odstopanja za postavitev nadstreškov za
avtomobile. Le-ti se lahko postavijo izven površine za razvoj kot
tudi izven gradbene linije po celi dolžini objekta.
– Oddaljenost nezahtevnih in enostavnih objektov za
lastne potrebe ter začasnih objektov od parcelne meje drugega lastnika, je lahko manjši od 1,50 m, ob soglasju lastnika
sosednje parcele.
– Posamezne parcele je možno združevati ali deliti. Pri
združevanju parcel se lahko združijo tudi površine za razvoj
objekta, vendar le do dveh površin za razvoj.
– Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj zemljiške parcele določene s tem
OPPN.
– Odstopanja od višinskih kot kleti, pritličij in posledično
ostalih kot, določenih s tem OPPN, so možna, če se izkaže pri
pripravi projektov za gradbeno dovoljenje, da bo s tem gradnja
bolj ekonomična ali bolj funkcionalna.
– V primeru odstopanja trase in kote ceste, od po tem
OPPN predvidene, se morajo novi trasi in koti ceste prilagoditi
vse ostale tangirane ureditve (gradbena parcela, gradbena
linija po celotnem nizu, absolutna višinska kota objekta, ostala
infrastruktura).
– Pri gradnji ali prenovi cestnih ureditev, komunalno-energetske infrastrukture, sistemu zvez in zunanjih ureditvah so
dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastruk-
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turnih objektov ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj
ekonomične rešitve, pri čemer le-te ne poslabšajo obstoječega
oziroma predvidenega stanja. Če so potrebne spremembe pri
urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu
s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja
prostorov v postopku sprejemanja tega OPPN, je potrebno v
fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih
soglasodajalcev.
– Dovoljeno je odstopanje od tras pešpoti.
49. člen
(Obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah
naslednje:
– Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pravočasno
obvestiti upravljavce energetskih, telekomunikacijskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe in ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter
nadzora nad izvajanjem del.
– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi
oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih
in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe
nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.
– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca.
– Stroške ogleda, zakoličbe, zaščite, prestavitve infrastrukturnega omrežja (vključno z izdelavo projektov) ter nadzora krije investitor prostorske ureditve. Prav tako bremenijo
investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del
v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi
tega nastali.
– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in
gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje
okolja.
– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh zemljišč v času gradnje in po gradnji.
– Pred izgradnjo notranje ceste je treba zagotoviti vzpostavitev nadomestne dostopne poti na zaledne gozdne površine po zemljiščih parc. št.: 604/1, 610/2, 610/6, k.o. Šmihel pri
Novem mestu.
– Po izgradnji nadomestne dostopne poti na zaledne
gozdne površine iz prejšnje alineje mora investitor dostopno
pot brezplačno prenesti na občino.
– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno
glede na njihovo sestavo.
– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja
oziroma posamezne lokacije.
– Financiranje izgradnje infrastrukture bo potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci energetskih, komunalnih
naprav in cest ter Mestno občino Novo mesto, za kar se sklene
pogodba o opremljanju na osnovi 78. člena ZPNačrt-a, v kateri
se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih
strank, pri čemer pa stroške izgradnje vodovodne, kanalizacijske in cestne infrastrukture vključno z javno razsvetljavo
v celoti nosi investitor.
50. člen
(Obveznost lokalne skupnosti)
Gradnja hodnika za pešce in avtobusnega postajališča v
severnem območju urejanja, na parc. št. 825 in 1312, k.o. Šmihel pri Novem mestu, je v javnem interesu in ni obveznost
investitorja.
Po izpolnitvi obveznosti investitorja iz 7. in 8. alineje
49. člena tega odloka se ukine javno dobro na zemljišču s parc.
št. 1327/2 in na delu zemljišča s parc. št. 1327/3, k.o. Šmihel
pri Novem mestu.
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XIII. KONČNE DOLOČBE
51. člen
Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, ko so vsi predvideni objekti zgrajeni in v uporabi ter izvedene vse ostale ureditve,
se območje ureja z Občinskim prostorskim načrtom Mestne
občine Novo mesto.
52. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
53. člen
OPPN je stalno na vpogled na Oddelku za prostor Mestne
občine Novo mesto.
54. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-116/2004
Novo mesto, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za zgrajeno komunalno opremo, ki ga zavezanec /
investitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se odmera
komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem
območju opremljanja odmerja po Odloku o podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08).
4. člen
(Podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je območje
Muhaberja, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu
opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja
priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma
območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)

5182.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija
Muhaber«

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
26. seji dne 17. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Kanalizacija Muhaber«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje »Kanalizacija Muhaber« (v nadaljevanju:
program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke
gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za
plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.

Področje Muhaberja pred izvedbo projekta ni bilo opremljeno s kanalizacijo. Komunalne odpadne vode so bile večinoma speljane v greznice. Obstoječe mestno primarno kanalizacijsko omrežje se nahaja v relativni bližini.
6. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja je zgrajena nova
kanalizacija. Podrobnosti so navedene v projektu PGD/PZI
»Kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih voda na območju
Muhaberja«, ki ga je izdelalo podjetje K.A.B., d.o.o., Glavni
trg 2, 8000 Novo mesto, pod št. K-22/99 v novembru 1999.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
(Obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije tako za novo kot za obstoječo komunalno opremo je eno samo in obsega celotno
območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje, znašajo 582.846,58 EUR po cenah oktober
2009 in obsegajo stroške izvedbenih del, nadzora pri gradnji in
varstva pri delu. Obračunski stroški nove komunalne opreme
so glede na skupne stroške znižani za pridobljena nepovratna
sredstva iz naslova regionalnih spodbud, pridobljenih s strani
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) ter sredstva proračuna Mestne občine
Novo mesto in znašajo 127.099,90 EUR za novo komunalno
opremo. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
znašajo 70.772,39 EUR.
9. člen
(Financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne
opreme na območju opremljanja zagotavlja Mestna občina Novo mesto v dogovoru z upravljalcem kanalizacijskega

Uradni list Republike Slovenije

Št.

omrežja, pri čemer zagotavlja 264.613,45 EUR Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
iz naslova regionalnih spodbud, preostalih 318.233,13 pa občina iz svojega proračuna, delno tudi na račun bodočega plačila
komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo s strani zavezancev v območju opremljanja.
Tabela: Viri financiranja
Znesek
v EUR

Viri financiranja
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko (SVLR)

264.613,45

Mestna občina Novo mesto

318.233,13

– iz proračuna

120.360,84

– lastniki obstoječih objektov

143.303,72

– komunalni prispevek za novo komunalno
opremo

92.048,70

– komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (primarna kanalizacija)

51.255,02

– investitorji bodočih objektov v območju
opremljanja

54.568,57

– komunalni prispevek za novo komunalno
opremo

35.051,20

– komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (primarna kanalizacija)

19.517,37

Skupaj

582.846,58

Navedena zneska tako SVLR kot Mestne občine Novo
mesto sta bila že zagotovljena, kar pomeni, da občini ni treba
zagotavljati več nobenih dodatnih sredstev za izgradnjo navedene kanalizacije na območju opremljanja.
10. člen
(Terminski plan)
Izgradnja kanalizacije v naselju Muhaber je zaključena,
uporabno dovoljenje je pridobljeno in s tem v zvezi niso predvidene več nobene aktivnosti.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela = površina parcele
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
Cpij =
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp =
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tloriCtij =
sne površine objekta na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna = neto tlorisna površina
Dt =
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i=
posamezna vrsta komunalne opreme
j=
posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih
prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako
za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
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Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7
– da je faktor dejavnosti za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) 1,00
– dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) ter upravne in
pisarniške stavbe (CC-SI: 122) 1,15
– za stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI
126) in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) 0,70
in za
– vse ostale stavbe 1,30.
V primeru, da objekt nima določene parcele, se uporablja
5. člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/07), ki pravi, da če parcela ni določena,
se upošteva stavbišče x 1,5.
12. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov
za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem
območju, se razberejo iz tabele:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo in obstoječo
infrastrukturo
Infrastruktura

Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)

Nova kanalizacija

2,481

7,455

Primarno kanalizacijsko
omrežje

1,970

3,393

Navedeni stroški veljajo za oktober 2009 in se jih ob izdaji
odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od oktobra 2009 do
dne izdaje odločbe.
13. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije pod Gradbena dela – ostala nizka gradnja.
14. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
V primeru, da je kdo od zavezancev za plačilo komunalnega prispevka sam prispeval k izgradnji javne komunalne
infrastrukture, obravnavane v tem programu opremljanja, se
mu ob predložitvi ustreznega dokazila znesek prizna kot plačilo
komunalnega prispevka do višine vložka.
V primeru odmere komunalnega prispevka za priključitev
obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko občina
na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen
do prejemanja denarne socialne pomoči na podlagi Zakona o
socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar
se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik.
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov
na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo,
vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero
komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ štirih mesečnih obrokih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Mestne občine Novo mesto.
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16. člen

4. člen

(Veljavnost)

(Podatki o območju opremljanja)

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

Obračunsko območje programa opremljanja je območje
naselja Petelinjek, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo
oziroma območje njene uporabe.

Št. 351-806/2009
Novo mesto, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)

5183.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja
»Kanalizacijski sistem Petelinjek«

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
26. seji dne 17. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem
Petelinjek«

Področje Petelinjeka pred investicijo ni bilo opremljeno s
kanalizacijo. Komunalne odpadne vode so bile večinoma speljane v greznice. Obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje,
na katerega se priključuje Kanalizacijski sistem Petelinjek, se
nahaja v naselju Ratež.
6. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja je narejena nova
fekalna kanalizacija. Podrobnosti so navedene v projektu PGD
»Kanalizacijski sistem Petelinjek«, ki ga je izdelalo podjetje
GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, pod št. K-1/2006 v decembru 2006.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
(Obračunsko območje investicije)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje »Kanalizacijski sistem Petelinjek« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke
gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za
plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno komunalno opremo, ki ga zavezanec / investitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se odmera
komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem
območju opremljanja odmerja po Odloku o podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08).

Obračunsko območje investicije tako za novo kot za obstoječo komunalno opremo je eno samo in obsega celotno
območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje znašajo 937.383,28 EUR po cenah oktober
2009 in obsegajo stroške izvedbenih del, projektne dokumentacije, nadzora pri gradnji in varstva pri delu. Obračunski stroški
nove komunalne opreme so znižani za sredstva proračuna
Mestne občine Novo mesto in upravljalca sistema Komunale
Novo mesto in znašajo 116.759,46 EUR za novo komunalno
opremo. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
znašajo 65.063,05 EUR.
9. člen
(Financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne
opreme na območju opremljanja so zagotavljali Mestna Občina
Novo mesto, Krajevna skupnost Mali Slatnik z zbranimi sredstvi
samoprispevka občanov in z zbranimi direktnimi vplačili občanov in upravljalec kanalizacijskega omrežja Komunala Novo
mesto.
Tabela: Viri financiranja
Viri financiranja

Znesek
v EUR

Krajevna skupnost Mali Slatnik – namenski samoprispevek občanov za izgradnjo kanalizacije

51.009,41

Krajevna skupnost Mali Slatnik – sredstva občanov (direktna vplačila)

51.000,00

Mestna občina Novo mesto

835.373,87

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Znesek
v EUR

Viri financiranja

– iz proračuna in iz sredstev amortizacije upravljalca Komunale NM
653.551,35
– zavezanci za komunalni prispevek za novo
komunalno opremo

116.759,47

– zavezanci za komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo (primarna kanalizacija)
Skupaj

65.063,05
937.383,28
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za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem
območju, se razberejo iz tabele:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo in obstoječo
infrastrukturo
Infrastruktura

Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)

Nova kanalizacija

2,217

8,172

Obstoječe kanalizacijsko
omrežje

1,970

3,393

Mestni občini Novo mesto ni treba zagotavljati več nobenih sredstev za izgradnjo navedene kanalizacije, ker so bila ta
že zagotovljena.

Navedeni stroški veljajo za oktober 2009 in se jih ob izdaji
odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od oktobra 2009 do
dne izdaje odločbe.

10. člen

13. člen

(Terminski plan)

(Indeksiranje stroškov opremljanja)

Izgradnja kanalizacije v naselju Petelinjek je zaključena,
uporabno dovoljenje je pridobljeno in s tem v zvezi niso predvidene več nobene aktivnosti.

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod Gradbena dela – ostala
nizka gradnja.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela = površina parcele
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
Cpij =
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp =
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tloris
Ctij =
ne površine objekta na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme
Atlorisna = neto tlorisna površina
Dt =
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i=
posamezna vrsta komunalne opreme
j=
posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih
prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako
za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7
– da je faktor dejavnosti za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) 1,00
– dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) ter upravne in
pisarniške stavbe (CC-SI: 122) 1,15
– za stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126)
in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) 0,70 in za
– vse ostale stavbe 1,30.
V primeru, da objekt nima določene parcele, se uporablja
5. člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/07) ki pravi, da če parcela ni določena,
se upošteva stavbišče x 1,5.
12. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov

14. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Zavezanec lahko za znižanje odmerjenega komunalnega
prispevka uveljavlja krajevni samoprispevek, ki ga je plačeval
od leta 1999 za namen izgradnje kanalizacije v Krajevni skupnosti Mali Slatnik. Pri odmeri se takemu zavezancu plačan
samoprispevek prizna kot že plačan komunalni prispevek v višini 72,56% samoprispevka pod pogojem, da:
– dokaže, da je krajevni samoprispevek plačeval v območju, kjer se nahaja objekt, za katerega se komunalni prispevek
odmerja,
– priloži k vlogi za odmero komunalnega prispevka potrdila o plačanem krajevnem samoprispevku s strani delodajalca
ali iz dohodninske odločbe.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki so
prispevali denar Krajevni skupnosti Mali Slatnik z direktnimi
vplačili z namenom izgradnje kanalizacije v Petelinjeku, se
njihov vložek prizna kot že plačan komunalni prispevek v višini
prispevka.
Znižanji iz prvega in drugega odstavka tega člena se
lahko seštevata. Zavezanci morajo za uveljavljanje le-teh
predložiti ustrezna pisna potrdila. V primeru, da znesek komunalnega prispevka po odločbi presega znesek znižanj,
mora zavezanec razliko še doplačati. V primeru, da je znesek
komunalnega prispevka nižji od zneska znižanj, se razlike
ne vrača.
V primeru odmere komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko
občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je
upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči na podlagi Zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega
prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in
lastnik.
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov
na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo,
vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero
komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ štirih mesečnih obrokih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Mestne občine Novo mesto.
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16. člen
(Veljavnost)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-805/2009
Novo mesto, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

5184.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Mestne občine Novo
mesto

Na podlagi 3. odstavka 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 RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na
podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 96/06 – UPB-1, 4/08) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 26. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Mestne občine
Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o podlagah
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08) – v nadaljnjem besedilu: odlok.

Uradni list Republike Slovenije
Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03,
60/07) je Občinski svet Občine Odranci na 18. redni seji dne
23. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o režijskem obratu
v Občini Odranci
1. člen
V Odloku o režijskem obratu v Občini Odranci (Uradni list
RS, št. 24/01) se v 8. členu doda trinajsta alinea, ki glasi:
»– obratovanje fitnes objektov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 137-18/2009
Odranci, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

5186.

Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Odranci

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10 in 33/07
– ZPNačrt) ter 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list
RS, št. 20/01, 133/03, 60/07) je Občinski svet Občine Odranci
na 18. redni seji dne 23. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Odranci

2. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen odloka tako, da se na
koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na izračun dela komunalnega prispevka za vodovodno omrežje po tem odloku minimalna višina komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na vodovodno
omrežje znaša 1.200 EUR.«

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci
(Uradni list RS, št. 41/96, 39/02) se v 5. členu doda deveta
alinea, ki glasi:
»– obratovanje fitnes objektov.«

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

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 007-14/2009
Novo mesto, dne 17. decembra 2009

Št. 136-18/2009
Odranci, dne 23. decembra 2009

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

ODRANCI
5185.

Odlok o dopolnitvi Odloka o režijskem obratu
v Občini Odranci

Na podlagi 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 41/96, 39/02) in 14. člena

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

5187.

Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci
za leto 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 34. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03,
62/07) je župan Občine Odranci 24. 12. 2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začasnem financiranju Občine Odranci
za leto 2010
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2010 se
financiranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Odranci za leto 2009 in za iste programe
kot v letu 2009.

Št.

113 / 31. 12. 2009 /

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 138-18/2009
Odranci, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2010 do
sprejetja proračuna za leto 2010 oziroma najkasneje do 31. 3.
2010.

5. člen
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010
dalje.

OPLOTNICA
5189.

5188.

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

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 2/04) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07)
je Občinski svet Občine Odranci na 18. redni seji dne 23. 12.
2009 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2010
1. člen
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Odranci za leto 2010, ki znaša:
– zazidana stavbnega zemljišča 0,000247 €,
– nezazidana stavbna zemljišča 0,000046 €.
2. člen
Pri izračunu nadomestila za zazidano stavbno zemljišče
za stanovanjske objekte se upošteva 110 točk, za poslovne
objekte 170 točk, za nezazidano stavbno zemljišče na območju
stanovanjske gradnje 30 točk, za nezazidano stavbno zemljišče
v obrtni coni 60 točk.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 76/08), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08) in 16. člena Statuta Občine
Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je Občinski svet
Občine Oplotnica na 15. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2008

Št. Ž-506/2009
Odranci, dne 24. decembra 2009
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

15581

3. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2009 (Uradni list RS, št. 118/08).

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.

4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2010.

Stran

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke
proračuna Občine Oplotnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna se s
tem odlokom sprejme stanje realiziranih prihodkov in odhodkov
proračuna za leto 2008, ki obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podsk. kontov

70

3.229.975,50

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.325.776,41

DAVČNI PRIHODKI

2.197.469,18

700 Davki na dohodek in dobiček

1.997.496,00

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
iz premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

91.309,68
108.663,50
0
128.307,23
58.159,07
3.354,47
166,30
0
66.627,39

Stran
72

15582 /

Št.
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KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega prem.

73

74

Uradni list Republike Slovenije
236.901,28
9.279,71

VI.

0
227.621,57

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

667.297,81

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

667.297,81

ZADOLŽEVANJE (500)

825.565,00

50

ZADOLŽEVANJE

825.565,00

500 Domače zadolževanje

825.565,00

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

342.072,86

55

ODPLAČILO DOLGA

342.072,86

550 Odplačilo domačega dolga

342.072,86

IX.

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

–12.925,50

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII-VIII)

483.492,14

NETO FINANCIRANJE
(VI+X-IX)

496.417,64

Stanje sredstev na računih na koncu
preteklega leta

132.377,78

Splošni sklad za drugo

132.377,78

40

TEKOČI ODHODKI

756.238,40

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

211.457,79

X.

27.800,53

XI.

41

18.859,04

409 Rezerve

50.193,05

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

43

III.

447.927,99

403 Plačila domačih obresti

956.606,09
61.102,71

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

444.538,87

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

151.945,69

413 Drugi tekoči domači transferi

299.018,82

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.933.852,06

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.933.852,06

INVESTICIJSKI TRANSFERI

79.696,59

431 Investicijski transferi

24.999,96

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

54.696,63

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

–496.417,64

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

75

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

0

VII.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

402 Izdatki za blago in storitve

0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

II.

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

3.726.393,14

443 Povečanje namenskega
premoženja

9009

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 95.717,45 EUR
se prenese v proračun za leto 2009.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013.15/2009
Oplotnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

5190.

Odlok o proračunu Občine Oplotnica
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 7. člena
Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in
38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. seji dne 22. 12.
2009 sprejel

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

409 Rezerve
41

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

70

Proračun leta
2010

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

4.952.019

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.745.837

DAVČNI PRIHODKI

2.593.537

700 Davki na dohodek in dobiček

2.419.037

703 Davki na premoženje

89.500

704 Domači davki na blago in storitve

85.000

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

152.300
57.910

711 Takse in pristojbine

1.000

712 Globe in druge denarne kazni

1.700

72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

42

43

III.

73

39.200
605.220

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

151.992

413 Drugi tekoči domači transferi

440.860

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.291.321

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

3.291.360

INVESTICIJSKI TRANSFERI

56.200

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

29.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

27.200

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

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

–477.459

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

265.407
14.100

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

251.307

PREJETE DONACIJE

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI

1.940.775

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.940.775

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
78

12.500
1.237.272

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

IV.

730 Prejete donacije iz domačih virov
74

15583

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

91.690

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

Stran

414 Tekoči transferi v tujino

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

113 / 31. 12. 2009 /

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

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

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

850.000

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

50

ZADOLŽEVANJE

850.000

500 Domače zadolževanje

850.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

455.000

55

ODPLAČILA DOLGA

455.000

550 Odplačila domačega dolga

455.000

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

–82.459

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

395.000

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

844.646

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

272.043

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

5.429.478

38.223

IX.

486.880
35.000

X.

Stran

XI.

15584 /
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Uradni list Republike Slovenije

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

477.459

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

82.459

9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Oplotnica www.oplotnica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

7. člen

3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki od občanov, ki se namenjajo za namene, za
katere se pobirajo (asfaltiranje ceste),
3. prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in
5. prihodki od komunalnih prispevkov.
Pravice porabe na proračunskih postavkah
1. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (000602),
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (900601),
ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje
leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe ter med podprogrami v okviru glavnih programov odloča
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
10.500 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 eurov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do vrednosti 200 eurov za posameznega
dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do
višine 550.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Oplotnica, v letu 2010 ne sme
preseči skupne višine glavnic 0 eurov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji.
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11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se
lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko
v letu 2010 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v
letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

5. člen
V 27. členu se pri podetapi b1, spremeni prva alineja in
sicer tako, da sedaj glasi:
»– odstranitev prizidkov 1b in 1c,«.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 016.15/2009
Oplotnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

RADEČE
5192.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list
RS, št. 94/07 in 27/08) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je Občinski svet Občine
Oplotnica na 15. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za grajski kompleks
v Oplotnici
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici (Uradni list
RS, št. 71/96 – v nadaljnjem besedilu: Odlok), katere je izdelal
»IN PLAN« Zmago Plajh, s.p., pod št. ID/16/05, v novembru
2008.
2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo obrazložitev s prilogami (smernice in mnenja) in grafične priloge.

15585

4. člen
Prvemu odstavku 18. člena se pred piko doda sledeče
besedilo: »in evidenčno številko dediščine EŠD 6912, vpisano
v Register nepremične kulturne dediščine«.

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za grajski kompleks
v Oplotnici

Stran

3. člen
Drugi odstavek 9. člena odloka, ki se nanaša na Graščinski objekt 1 (Grajska 6), nadomesti novo besedilo, ki se glasi:
»Graščinski objekt 1 (Grajska 6):
Namembnost: klet: ureditev prostorov za potrebe zobozdravstvene ambulante in stomatološkega laboratorija s spremljajočimi prostori
– I. etaža: preureditev prostorov za potrebe opravljanja
mirne dejavnosti, pisarniški prostori, atelje,
– Podstrešje: preureditev prostorov za potrebe opravljanja
mirne dejavnosti
Za obnovo objekta 1 (Grajska 6) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na izdelano projektno dokumentacijo
pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Priprava projektne dokumentacije in izvajanje obnove morata potekati pod nadzorom
spomeniško-varstvene službe.«

Št. 015.15/2009
Oplotnica, dne 22. decembra 2009

5191.
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Odlok o razglasitvi Hiše Svibno 17, Radeče
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) in 18. člena
Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) je
Občinski svet Občine Radeče na 21. redni seji dne 22. 12.
2009 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Hiše Svibno 17, Radeče za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine: Svibno – Hiša Svibno 17 (EŠD 23557)
– v nadaljevanju: spomenik.
2. člen
Spomenik obsega stavbo na parceli št. 797, k.o. Svibno.
Meje spomenika so vrisane na Temeljnem topografskem načrtu Geodetske uprave RS v merilu 1:5000, ki je sestavni del
prostorskih aktov Občine Radeče. Izris meje območja v merilu
1:2880 je sestavni del predloga za razglasitev, ki ga je pripravil
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje (v
nadaljevanju: Zavod).
Spomenik se nahaja v varovanem območju naselja Svibno – Vas (EŠD 23239), zato nima vplivnega območja.

Stran
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Predlog za razglasitev je na vpogled pri Zavodu in na
Občini Radeče.
3. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
V strnjenem jedru vasi Svibno stoji nasproti šole vrhkletna
zidana hiša s tlorisom na »L«. V virih in literaturi se sicer ne
omenja kot ena starejših hiš na svibenskem, je pa ena redkih,
ki je ohranila svojo podobo iz prve polovice 20. stoletja.
V osnovi je bila hiša vrhkletnega tipa, postavljena s krajšo
fasado v breg. Osnovno tlorisno zasnovo je tvorila veža, kuhinja ter »hiša« in kamra. Fasada je bila gladka brez dekorativnih
elementov, dvokapna čopasta streha pa je bila krita s slamo.
Hiša je bila povečana v 30. letih 20. stoletja – prizidan je bil
manjši kletni prostor z banjastim obokom, razširjena je bila
veža, pridobljen je bil manjši prostor ob »hiši« – shramba, na
»dilah« pa je bila obzidana soba ter dva manjša prostora nad
vežo in kuhinjo. Ob zahodni daljši fasadi je bil prizidan manjši
svinjak, suho stranišče ter prostor za žganjekuho. Kljub prezidavi je hiša vse do danes ohranila skladno podobo.
Slamnato kritino je leta 1929 po ustnem viru zamenjala
cementna kritina domače izdelave. Celotna fasada je bila polepšana v tedanji maniri pozne »podeželske secesije«. Južna in
vzhodna fasada, ki sta vizualno najbolj izpostavljeni, sta deljeni
na polja z lizenami, le-te pa so izrazito dekorativno poudarjene s
cvetličnimi motivi. V zatrpnem delu južne fasade sta lini obrobljeni s cofki. Likovni poudarek dajejo tudi masivna vhodna vrata, ki
so bogato izrezljana. Dobro je ohranjeno tudi stavbno pohištvo,
kuhinja s kuriščem – »ještrle«, krušna peč ter ostala oprema.
Hiša ima zaradi gradbeno razvojnega vidika, arhitekturnih
in etnoloških lastnosti, ki pričajo o družbenem statusu in načinu
življenja lastnika, ohranjenih številnih in pomembnih likovnih
detajlov, historične pričevalnosti in stopnje ohranjenosti, lastnosti kulturnega spomenika lokalnega pomena.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje vseh etnoloških in arhitekturnih lastnosti, to
je ohranitev stavbne mase in podobe z ohranitvijo stavbnega
pohištva in številnih detajlov in opreme;
– ohranja se obstoječa zasnova in gabariti, izdelati je
potrebno konservatorski načrt za celovito prenovo, skladno z
novo namembnostjo;
– raba se podreja spomeniku in ne vpliva negativno na
njegovo podobo in historično pričevalnost;
– za nadaljnja vzdrževalna dela oziroma za vsak poseg v
spomenik, njegove dele ali zemljišče je potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje oziroma kulturnovarstveno
soglasje pristojnega Zavoda.
5. člen
Varstveni režim omogoča:
– trajno ohranitev kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– povečevanje pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitev kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine;
– znanstvenoraziskovalno delo;
– učno-demonstracijsko delo.
6. člen
Obveznost javne dostopnosti spomenika:
Lastnik mora javnosti omogočiti dostop do spomenika v
sorazmerju s svojimi zmožnostmi.
7. člen
Upravljanje spomenika:
S spomenikom upravlja njegov lastnik ali upravljavec v
skladu s smernicami pristojnega Zavoda. Po obnovi mora lastnik z objektom skrbno ravnati ter ga redno vzdrževati.
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8. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave v
30 dneh od uveljavitve odloka predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-2/2008/6
Radeče, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

5193.

Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 52/06 – UPB1) in 13. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče (Uradni list RS,
št. 5/04 in 16/05) je občinski svet na 21. redni seji dne 22. 12.
2009 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1.
Vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 znaša 0,013038 EUR.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010
dalje.
Št. 900-7/2009/5
Radeče, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

5194.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 52/06 – UPB1) in na podlagi 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 5/00 in 112/00)
je občinski svet na 21. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks
1.
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju
Občine Radeče za leto 2010 znaša 0,669695 EUR.

Uradni list Republike Slovenije
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 900-7/2009/3
Radeče, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

5195.

Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene
in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavnih zemljišč v Občini Radeče

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 52/06 – UPB1) in 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt in 70/08 – ZVO-1B)
je občinski svet na 21. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi povprečne gradbene cene
in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavnih zemljišč v Občini Radeče
1.
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena
stanovanj, cena stavbnega zemljišča in povprečnih stroškov
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za območje Občine
Radeče za leto 2010.
2.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine za območje Občine Radeče v decembru 2009 znaša
837,3749 EUR in se med letom valorizira v skladu z indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga mesečno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
3.
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7% od povprečne gradbene cene.
4.
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
znašajo 20% od povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine (10% individualna raba in 10% kolektivna raba).
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 900-7/2009/4
Radeče, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
5196.

Sklep o nadaljevanju priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug

Na podlagi 57. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08) in 16. člena Statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je
župan Občine Ravne na Koroškem mag. Tomaž Rožen sprejel

Št.
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SKLEP
o nadaljevanju priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo
Čečovje – jug
1. Splošno
S tem sklepom župan Občine Ravne na Koroškem ugotavlja
stanje pri pripravi zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo
Čečovje – jug in določa način nadaljnje priprave in sprejemanja
tega akta.
Pravna podlaga za nadaljevanje priprave in sprejema je
Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) s
podzakonskimi predpisi.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
Občina Ravne na Koroškem je do uveljavitve ZPNačrt vodila
postopek priprave prostorskega akta v skladu z določili Zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97 – ZUNDPP), in podzakonskih predpisov k temu
zakonu v obliki zazidalnega načrta.
V postopku izdelave in sprejemanja prostorskega akta so
bila izvedena naslednja uradna dejanja:
– Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za
stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug (Uradni list RS, št. 12/01);
– Odlok o območju prepovedi parcelacije zemljišč in prometa
z njimi v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 43/03);
Na podlagi 99. člena ZPNačrt se postopki sprejemanja zazidalnih načrtov po ZUNDPP nadaljujejo in končajo po določbah
Zakona o prostorskem načrtovanju in sicer v obliki občinskih
podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).
Predmet OPPN je prostorska ureditev območja Čečovje
– jug, ki bo obsegala gradnjo enostanovanjskih objektov (CC.SI
11100) s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo.
Na območju urejanja ni predvidena gradnja objektov z vplivi
na okolje oziroma predvideni objekti in posegi ne bodo presegali
velikosti objektov ali posegov določenih v Uredbi o vrstah posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni
list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09). Prav tako na območju urejanja ni
predvidena gradnja objektov, za katere je obvezna izdelava študije
požarne varnosti.
3. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ureditveno območje OPPN se nahaja na skrajnjem južnem
delu naselja Ravne na Koroškem in obsega zemljišča ali dele zemljišč parc. št. 36/7, 36/9, 36/10, 36/15, 36/16, 85/2, 94/10, 94/11,
412/4, 412/5, vse k.o. Navrški vrh in parc. št. 1157/1, 1167 in 1235,
vse k.o. Ravne, v skupni izmeri ca. 2,50 ha.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev:
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona
o prostorskem načrtovanju.
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi pripravljavec
posega v prostor.
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi
s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom
najustreznejše variante.
5. Roki za pripravo OPPN:
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal
po naslednjem terminskem planu:
Faza v postopku
Objava sklepa o izdelavi OPPN
Priprava osnutka OPPN
Pridobitev smernic nosilcev
urejanja prostora
Priprava dopolnjenega osnutka
OPPN
Javna razgrnitev in javna
obravnava
Opredelitev občine do stališč, pripomb in predlogov

Rok izvedbe
december 2009
januar 2010
januar, februar 2010
marec 2010
marec, april 2010
april 2010

Stran
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Faza v postopku
Priprava predloga OPPN
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora
Priprava usklajenega predloga
OPPN
Obravnava in OPPN na občinskem
svetu

Rok izvedbe
maj 2010
maj, junij 2010

Uradni list Republike Slovenije
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

junij 2010

2. člen

junij 2010

6. Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za
načrtovanje OPPN:
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za
pripravo OPPN so:
1. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor,
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
3. Občina Ravne na Koroškem,
4. Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.,
5. Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec,
6. Petrol energetika, d.o.o.,
7. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor,
8. Zavod za gozdove RS, OE Slovenj Gradec.
Ministrstvo za okolje in prostor Ljubljana, pristojno za
varstva okolja, bo na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju pisno sporočilo pripravljavcu, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve.
7. Financiranje priprave OPPN:
Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev
OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj,
prevzame pripravljavec.
8. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

Naziv konta

1

2
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431)

I.

70

71

72

Št. 350-0-0001/2009-02006
Ravne na Koroškem, dne 28. decembra 2009
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

ŠKOCJAN
5197.

74

II.
40

Odlok o proračunu Občine Škocjan
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08
in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJZP, 14/07 – SSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 15. člena
Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski
svet Občine Škocjan na 28. redni seji dne 29. 12. 2009 sprejel

41

ODLOK
o proračunu Občine Škocjan za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Škocjan za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-

42

43

v EUR
Znesek po
proračunu
2010
3
5.610.835
2.647.360
2.484.815
2.280.445
118.220
86.150
162.545
112.545
2.500
6.000
500
41.000
1.225.000
1.225.000
1.738.475
574.775
1.163.700
5.557.017
1.373.287
374.932
59.325
832.138
18.000
88.892
1.268.410
191.000
792.650
96.880
187.880
2.695.909
2.695.909
219.411

Uradni list Republike Slovenije
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX)

Št.

215.411
4.000
53.818

0
0
0

0
0
0
50.600
50.600
19.969
–50.600
–53.818

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Škocjan.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalni skupnosti: samoprispevek
ter drugi prihodki,
3. prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in
5. prihodki komunalnih prispevkov.
Namenska sredstva na postavki 06004 – sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki niso porabljena v
tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v
nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
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– občinski svet,
– nadzorni odbor,
– župan,
– skupni organ,
– občinska uprava.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva
razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena
ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova
postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena,
se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun,
ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana
pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča
občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča
o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremenjeni proračun ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o
prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe,
v kolikor se prerazporeditve nanašajo na isti projekt.
Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske porabe
finančnega načrta posameznega predlagatelja v posebnem delu
proračuna.
Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena skupno
povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati
20% obsega posamezne proračunske postavke.
O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča
občinskemu svetu.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča
predlagatelj FN)
Predlagatelj FN lahko prerazporeja pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati
vrednosti posameznih projektov oziroma programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali
programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 20%
vrednosti projekta ali programa. O spremembi vrednosti projektov
župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz
prejšnjega odstavka, odloča občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe v
sprejetem proračunu.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2010 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih,
če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena
in pod naslednjimi pogoji:
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– za leto 2010 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2010;
– za leto 2011 do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2010.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2011 za blago in storitve in
za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov v
finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2010.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če
na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih
storitev, potrebnih za operativno delovanje predlagatelja FN.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena morajo biti načrtovane v okviru finančnega načrta in načrta
razvojnih programov predlagatelja FN.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2009
Škocjan, dne 29. decembra 2009
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

ŽALEC
5198.

Odlok o spremembah Odloka o ureditvi
statusa, upravljanja in organizacije Javnega
komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

12. člen
(proračunski sklad in proračunska rezerva)
Proračunski sklad je:
– proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v 1,5% od realiziranih prihodkov proračuna.
Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
2.000 EUR in o tem s pisnimi poročili dvakrat letno obvešča
občinski svet.

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in
127/06), 26. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 39/06 in Uradni list
RS, 70/08) in Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05,
23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 21. decembra 2009 sprejel

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

ODLOK
o spremembah Odloka o ureditvi statusa,
upravljanja in organizacije Javnega
komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

13. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve, vendar skupno ne več kot 0,1%
primerne porabe določene Občini Škocjan za proračunsko leto.
Dolžniku, kateremu je bil že odpisan v preteklem letu, v
tekočem letu ni možno ponovno odpisati.
O odpisu dolga župan obvesti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

vati.

14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se v letu 2010 ne namerava dolgoročno zadolže-

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o
najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5% sprejetega
proračuna.
15. člen
(proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu
predvidijo sredstva v višini 3.000 evrov.
O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škocjan v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

1. člen
V Odloku o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije
Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Uradni list RS,
št. 63/01), se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežje, ni vloženo v osnovni
kapital podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje podjetju
v upravljanje in najem brez javnega razpisa proti plačilu dogovorjene najemnine. V najem se oddaja zgolj infrastruktura za
individualno komunalno rabo.
Infrastruktura je namenjena opravljanju dejavnosti, ki se
izvajajo kot gospodarske javne službe. Pogoji najema in obseg
dopustne uporabe za dejavnosti, ki niso gospodarske javne
službe, se določijo s posebnimi najemnimi pogodbami, ki jih
podjetje sklene z župani ustanoviteljic.
Infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki so namenjeni in potrebni za izvajanje gospodarske javne službe,
občine ne smejo prodati, zastaviti ali kako drugače odtujiti.
Prav tako to premoženje ni predmet stečajne niti likvidacijske
mase.«

ljavi.

2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v ve-

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-0006/2009
Žalec, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5199.

Akt o dopolnitvi Akta o določitvi metodologije
za obračunavanje omrežnine in metodologije
za določitev omrežnine in kriterijih
za ugotavljanje upravičenih stroškov
za elektroenergetska omrežja

Na podlagi drugega odstavka 27. in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 70/08) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04
in 95/04) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo
izdaja

AKT
o dopolnitvi Akta o določitvi metodologije
za obračunavanje omrežnine in metodologije
za določitev omrežnine in kriterijih
za ugotavljanje upravičenih stroškov
za elektroenergetska omrežja
1. člen
V Aktu o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za
ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 21/05, 126/08) se v prvi točki Priloge 1
doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če agencija do 31. decembra 2009 ne uveljavi izhodišč,
kriterijev in parametrov za določitev omrežnine za elektroenergetsko omrežje za naslednje regulativno obdobje, se veljavnost
tarifnih postavk za omrežnino za leto 2009 podaljša do 31. decembra 2010. Izravnani prihodek iz omrežnine za prenosno
in distribucijsko omrežje v letu 2010 je enak izravnanemu
prihodku iz omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje za
leto 2008, ki se poveča za razliko priznanih stroškov električne
energije za izgube v omrežju zaradi različne količinske porabe
električne energije in priznane cene nakupa električne energije
za izgube v omrežju v višini 49,00 EUR/MWh.«.
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 111-1/2009-170/EE
Maribor, dne 21. decembra 2009
EVA 2009-2111-0304
Predsedujoči seje sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Maks Babuder l.r.
Vlada Republike Slovenije je dne 24. 12. 2009 s sklepom
št. 36001‑14/2009 dala soglasje k temu aktu.

5200.

Splošni pogoji uporabe elektronskih naprav
DARS d.d. za cestninjenje

Na podlagi sedmega odstavka 75.č člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09),
34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. ter 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d. je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. dne 29. decembra 2009 sprejela naslednje

Št.
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SPLOŠNE POGOJE
uporabe elektronskih naprav DARS d.d.
za cestninjenje
1. Elektronski mediji DARS d.d. za plačevanje cestnine in možnosti njihove uporabe
1.1 V sistemu cestninjenja z zaustavljanjem so v uporabi
naslednje naprave DARS d.d. za elektronsko cestninjenje:
elektronska tablica ABC (v nadaljevanju besedila: tablica ABC),
DARS kartica in DARS kartica Transporter. Skupno poimenovanje za te naprave je elektronski mediji DARS d.d.
1.2 Elektronski mediji DARS d.d. se uporabljajo za brezgotovinsko plačevanje cestnine za uporabo cestninskih cest
za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in
sicer za prvi (R3) in drugi (R4) cestninski razred.
1.2.1 DARS kartica je predplačilni ali poplačilni elektronski
medij za plačevanje cestnine. Kot predplačilni elektronski medij
je prenosljiva med vozili in obema cestninskima razredoma, kot
poplačilni elektronski medij pa je prenosljiva med vozili uporabnika, ki je z DARS d.d. sklenil pogodbo o uporabi te kartice za
odloženo plačevanje cestnine.
DARS kartica se lahko uporablja tudi za plačevanje cestnine za vozila obeh cestninskih razredov, za katera se v
sistemu cestninjenja uveljavlja plačevanje znižane cestnine
glede na emisijska razreda EURO. V tem primeru se na DARS
kartico zapišeta registrska oznaka ter emisijski razred vozila,
kartica pa ni prenosljiva in se sme uporabljati zgolj za plačevanje cestnine za to vozilo.
1.2.2 DARS kartica Transporter je predplačilni ali poplačilni elektronski medij za plačevanje cestnine. Kot predplačilni
elektronski medij je prenosljiva med vozili in obema cestninskima razredoma, kot poplačilni elektronski medij pa je prenosljiva
med vozili uporabnika, ki je z DARS d.d. sklenil pogodbo o
uporabi kartice Transporter za odloženo plačevanje cestnine.
DARS kartica Transporter se lahko uporablja tudi za plačevanje cestnine za vozila obeh cestninskih razredov, za katera se v sistemu cestninjenja uveljavlja plačevanje znižane
cestnine glede na emisijska razreda EURO. V tem primeru
se na DARS kartico Transporter zapišeta registrska oznaka
ter emisijski razred vozila, kartica pa ni prenosljiva in se sme
uporabljati zgolj za plačevanje cestnine za to vozilo.
1.2.3 Tablica ABC je predplačilni ali poplačilni elektronski
medij za plačevanje cestnine.
Za prvi cestninski razred (R3) se tablica ABC izda za posamezno vozilo. Na njej je zapisana registrska oznaka vozila
in ni prenosljiva – sme se uporabljati za plačevanje cestnine
samo za to vozilo.
Za vozilo tega razreda, za katero se v sistemu cestninjenja uveljavlja plačevanje znižane cestnine glede na emisijski
razred EURO, se na tablico ABC zapiše še emisijski in cestninskih razred vozila (zelena tablica za R3). Tablica ABC ni
prenosljiva in se sme uporabljati zgolj za plačevanje cestnine
za to vozilo.
Tablica ABC kot predplačilni elektronski medij za drugi
cestninski razred (R4) je prenosljiva med vozili tega razreda,
kot poplačilni elektronski medij pa je prenosljiva med vozili
uporabnika, ki je z DARS d.d. sklenil pogodbo o njeni uporabi
za odloženo plačevanje cestnine za vozila tega razreda.
Za vozilo drugega cestninskega razreda (R4), za katero
se v sistemu cestninjenja uveljavlja plačevanje znižane cestnine glede na emisijski razred EURO, se na tablico ABC zapišeta
registrska oznaka ter emisijski razred in se označi cestninskih
razred (modra tablica za R4). Tablica ABC ni prenosljiva in se
sme uporabljati zgolj za plačevanje cestnine za to vozilo.
1.3 Elektronski mediji DARS d.d. se lahko uporabljajo tudi
za brezgotovinsko plačevanje cestnine za uporabo cestnega
predora Karavanke, in sicer naslednji mediji za vozila naslednjih cestninskih razredov:
– DARS kartica, z zapisom registrske oznake vozila in
emisijskega razreda EURO ali brez njega: za vsa vozila vseh
štirih cestninskih razredov (kartica je prenosljiva med cestninskimi razredi in med vozili znotraj cestninskega razreda);
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– DARS kartica Transporter, z zapisom registrske oznake vozila in emisijskega razreda EURO ali brez njega: za vsa
vozila tretjega in četrtega cestninskega razreda (kartica je
prenosljiva med obema cestninskima razredoma in med vozili
znotraj cestninskega razreda);
– tablica ABC, izdana za vozilo tretjega cestninskega
razreda, z zapisom registrske oznake vozila in z zapisom njegovega emisijskega razreda EURO ali brez tega zapisa: za vsa
vozila tretjega cestninskega razreda (tablica je prenosljiva med
vozili znotraj tega cestninskega razreda),
– tablica ABC, izdana za vozilo četrtega cestninskega
razreda, z zapisom registrske oznake vozila in njegovega emisijskega razreda EURO ali brez tega zapisa: za vsa vozila
četrtega cestninskega razreda (tablica je prenosljiva med vozili
znotraj tega cestninskega razreda).
2. Pridobitev in prilagoditev elektronskih medijev
DARS d.d.
2.1 Prodajna mesta elektronskih medijev DARS d. d. za
brezgotovinsko plačevanje cestnine, za katere je v točki 1.2
določena prenosljivost med vozili znotraj določenega cestninskega razreda in med cestninskima razredoma, 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).
2.2 Tablica ABC za prvi cestninski razred (R3) se izda za
posamezno vozilo na podlagi posebne vloge uporabnika. Obrazec za vlogo je objavljen na spletni strani DARS d.d. (Vloga
za izdajo elektronske tablice ABC‑R3 za prvi cestninski razred
vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg (R3)).
2.3 Elektronski medij DARS d.d. za plačevanje znižane cestnine glede na emisijski razred EURO se izda oziroma se že izdanega prilagodi na podlagi posebne vloge
uporabnika. Obrazec za vlogo je objavljen na spletni strani
DARS d.d. (Vloga za prilagoditev in/ali izdajo elektronskih
medijev DARS d.d. za plačevanje cestnine glede na emisijska
razreda EURO za motorna vozila, katerih največja dovoljena
masa presega 3500 kg).
2.4 Za eno vozilo se lahko izdata največ ena elektronska
tablica ABC in ena DARS kartica ali DARS kartica Transporter.
Za skupino vozil, v kateri vlečno vozilo s priklopnikom ali
brez njega prehaja iz R3 v R4 in obratno, se poleg elektronske
tablice ABC za cestninski razred, v katerem je opravljena večina voženj, uporabniku lahko izda tudi DARS kartica ali DARS
kartica Transporter, s katero plačuje prevoze v drugem cestninskem razredu od zapisanega na elektronski tablici ABC.
Uporabnik, ki ima v vozilu oba elektronska medija
DARS d.d. in želi plačati cestnino z DARS kartico ali DARS
kartico Transporter, mora pred prehodom cestninske postaje
odstraniti tablico ABC iz nosilca ter jo čim bolj oddaljiti od
priporočenega mesta namestitve, da prepreči samodejno komunikacijo v sistemu elektronskega cestninjenja.
3. Predplačilna in poplačilna uporaba elektronskih
medijev DARS d.d.
3.1 Elektronski mediji DARS d.d. se lahko uporabljajo kot
predplačilni mediji na podlagi vnaprej naloženega dobroimetja
za plačilo cestnine. Višina vplačila dobroimetja na posamezni
elektronski medij je poljubna.
Vplačilo dobroimetja je možno ob izdaji elektronskega medija in naknadno na t.i. kombiniranih stezah (glej točko 4.2.1) na
vseh cestninskih postajah odprtega cestninskega sistema in na
izstopnih cestninskih postajah zaprtega cestninskega sistema
(avtocesta Ljubljana–Koper (Fernetiči)):
– na podlagi vplačila dobroimetja na cestninski postaji;
– na podlagi predhodnega plačila dobroimetja na transakcijski račun DARS d.d. po ponudbi, objavljeni na spletni strani
www.popabc.si ali www.dars.si;
– na podlagi originalne dobavnice za vplačilo dobroimetja
na transakcijski račun DARS d.d., če se nov elektronski medij
naroči prek spleta.
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3.2 Elektronski mediji DARS d.d. se lahko uporabljajo kot
poplačilni medij v odloženem načinu plačevanja cestnine bodisi
v povezavi s plačilno oziroma kreditno kartico bodisi s sklenitvijo posebne pogodbe z DARS d.d. Seznam plačilnih oziroma
kreditnih kartic, ki jih DARS d.d. sprejema za odloženo plačevanje cestnine, je objavljen na spletni strani www.dars.si.
4. Registracija prehoda vozila preko cestninske postaje
4.1 Registracija prehoda vozila preko cestninske postaje
v zaprtem cestninskem sistemu vključuje evidentiranje vozila
na vstopni cestninski postaji, na izstopni cestninski postaji pa
obračun plačila cestnine za uporabo cestninske ceste ali njenega odseka s predplačilnimi mediji ali evidentiranje uporabe
cestninske ceste ali njenega odseka na izstopni cestninski
postaji s poplačilnimi mediji.
V odprtem cestninskem sistemu se registracija prehoda
vozila opravi sočasno na vstopno‑izstopni cestninski postaji.
4.2 Tablico ABC s priloženim nosilcem je potrebno namestiti čim niže na notranjo stran vetrobranskega stekla, kot je to
prikazano na sliki.

4.2.1 Registracija prehoda vozila preko cestninske postaje se v sistemu elektronskega cestninjenja s tablico ABC izvede
pri vožnji skozi cestninsko postajo:
– po t.i. hitri ABC stezi, ki je rezervirana za vozila, opremljena s tablico ABC za avtomatsko plačevanje cestnine brez
ustavljanja vozila (prometni znak št. III‑101).

Registracija prehoda se izvede pri hitrosti do 40 km/h,
pogoj zanjo je zadostno dobroimetje na tablici ABC ali aktivna
poplačniška povezava tablice ABC. Razdalja med vozili v postopku registracije prehoda mora biti najmanj osem metrov.
– po t.i. kombinirani ali mešani stezi (v nadaljevanju besedila: kombinirana steza), na kateri so poleg avtomatskega
plačevanja cestnine možni tudi vsi ostali načini plačevanja
cestnine ter vplačila dobroimetja na tablico ABC. Na tej stezi se
mora vozilo ustaviti in vožnjo nadaljevati potem, ko se na semaforju prižge zelena luč (prometni znak št. III‑102.1 in III‑103).

4.2.2 V zaprtem cestninskem sistemu (avtocesta A1 na
relaciji Ljubljana–Koper (Fernetiči)) se cestnina na izstopni
cestninski postaji lahko plača s tablico ABC le takrat, ko je bil
vstop vanj pravilno registriran. Pri vstopu vozila po hitri stezi se
na tablico ABC avtomatsko zapiše vstopna cestninska postaja,
kar se potrdi z izpisom podatkov s tablice ABC na prikazovalniku (točka 4.2.3) ter z avtomatskim dvigom zapornice. Na
kombinirani stezi, na kateri je potrebno vozilo ustaviti, pa je
vstop evidentiran v trenutku, ko se na prikazovalniku prikažejo
podatki s tablice ABC in se na semaforju prižge zelena luč.
4.2.3 Na prikazovalniku ob hitri ali kombinirani stezi se
izpišeta cestninski razred (R3 ali R4) in emisijski razred EURO
(E3 za emisijski razred EURO III ali E4 za emisijski razred
EURO IV in višji), če je slednji zapisan na tablici, ter stanje
dobroimetja. Pri poplačilni tablici ABC se namesto dobroimetja
izpiše status povezave, npr. »POP« (pri dvovrstičnih prikazo-
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valnikih pa se izpiše tudi POP DARS ali POP Magna ipd.). S
tem izpisom na prikazovalniku sta potrjena registracija prehoda
in izpolnjeni pogoji za avtomatsko cestninjenje.
V zaprtem cestninskem sistemu se opravi zapis vstopne
cestninske postaje, nato se na hitri stezi dvigne zapornica, na
kombinirani stezi pa se prižge zelena luč na semaforju in omogočeno je neovirano nadaljevanje vožnje.
Če se zapornica na hitri izstopni stezi v zaprtem cestninskem sistemu oziroma na hitri stezi v odprtem cestninskem
sistemu ne dvigne, voznik nadaljuje s počasno vožnjo proti
zapornici, pri kateri je nameščena druga antena, ki ponovno
poskuša prebrati podatke s tablice ABC. Če se zapornica še
vedno ne dvigne, se mora voznik po domofonu, ki je nameščen
pred zapornico, obrniti na osebje na cestninski postaji.
4.2.4 Na stranskih cestninskih postajah v zaprtem cestninskem sistemu so zaradi prostega prehoda vozil z vinjetami
zapornice dvignjene, zato mora biti uporabnik pozoren na to,
da se pri vstopu in izstopu na prikazovalniku izpišejo podatki z
njegove tablice ABC in da je na semaforju prižgana zelena luč.
V nasprotnem primeru je pri vstopu potrebno iz avtomatskega
podajalca cestninskih listkov ali pri cestninskem blagajniku
prevzeti vstopni cestninski listek, pri izstopu pa plačati cestnino
z drugim plačilnim sredstvom. Če tablica ABC na izstopu iz zaprtega cestninskega sistema nima zapisa vstopne cestninske
postaje in uporabnik ne predloži cestninskega listka, se obračuna cestnina za relacijo do najbolj oddaljene vstopne cestninske
postaje v tem sistemu.
4.2.5 Na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem
sistemu ali na vstopno‑izstopni cestninski postaji v odprtem
cestninskem sistemu se plačilo cestnine s tablico ABC lahko
opravi ali na hitri ABC stezi ali na kombinirani stezi.
4.2.6 Na cestninski postaji Hrušica, kjer vsa vozila plačujejo cestnino za uporabo cestnega predora Karavanke, ni hitre
ABC steze. Uporabniki sistema ABC lahko plačajo cestnino
na dveh kombiniranih stezah, ki ležita na skrajni desni strani
vozišča.
4.2.7 Registracija prehoda s tablico ABC ni možna v
naslednjih primerih:
– če je tablica ABC blokirana s strani uporabnika ali
DARS d.d. (npr. neplačnik, zloraba, izguba, odtujitev …),
– če na predplačilni tablici ABC ni dovolj dobroimetja,
– če je tablica ABC v okvari (npr. nedelovanje el. medija – izguba komunikacije ali slaba komunikacija, izpraznjena
baterija).
4.3 Registracija prehoda vozila preko cestninske postaje
se v sistemu elektronskega cestninjenja z DARS kartico ali
DARS kartico Transporter (v nadaljevanju besedila: kartica DK)
izvede med vožnjo skozi cestninsko postajo po t.i. kombinirani
stezi, na kateri so poleg plačevanja cestnine s kartico DK možni
tudi vsi ostali načini avtomatskega (tablica ABC) in »ročnega«
plačevanja cestnine ter vplačila dobroimetja na kartico DK. Vozilo se mora na tej stezi ustaviti in počakati, da se na semaforju
prižge zelena luč, preden lahko nadaljuje vožnjo.
4.3.1 Za uspešno izvedeno registracijo prehoda s kartico DK je treba kartico na kombinirani stezi približati čitalniku
(bralno‑čitalni enoti), ki je nameščen na kabini cestninske postaje, na razdaljo ca. 10 cm in počakati, da blagajnik v kabini
določi cestninski razred vozila. Na prikazovalniku se izpišeta
cestninski razred (R3 ali R4) in emisijski razred EURO (E3
za emisijski razred EURO III ali E4 za emisijski razred EURO
IV in višji), če je zapisan na kartici, ter stanje dobroimetja
pri predplačnikih oziroma status poplačniškega razmerja pri
poplačnikih, npr. POP (pri dvovrstičnih prikazovalnikih pa se
izpiše tudi POP DARS ali POP Magna …). Ko je transakcija
zaključena, se na semaforju prižge zelena luč in prehod vozila
preko cestninske postaje se lahko nadaljuje.
4.3.2 V zaprtem cestninskem sistemu (avtocesta A1 na
relaciji Ljubljana–Koper (Fernetiči)) se ob vstopu na kartico DK
zapiše vstopna cestninska postaja. Na prikazovalniku se izpišejo v prejšnji točki navedeni podatki s kartice DK, prižge se
zelena luč na semaforju in zapornica na čelnih oziroma glavnih
cestninskih postajah se dvigne.

Št.

113 / 31. 12. 2009 /

Stran

15593

Na stranskih oziroma manjših cestninskih postajah v zaprtem cestninskem sistemu so zaradi prostega prehoda vozil
z vinjetami zapornice dvignjene, zato mora biti uporabnik pri
vstopu v sistem pozoren na to, ali prikazovalnik kaže podatke
s kartice DK in ali na semaforju sveti zelena luč. V nasprotnem
primeru mora voznik pri vstopu vzeti vstopni cestninski listek,
na izstopu iz zaprtega cestninskega sistema pa plačati cestnino
z drugim plačilnim sredstvom. Če kartica DK na izstopu iz zaprtega cestninskega sistema nima zapisa vstopne cestninske
postaje in uporabnik ne predloži cestninskega listka, se obračuna cestnina za relacijo do najbolj oddaljene vstopne cestninske
postaje v tem sistemu.
4.3.3 Na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ali na vstopno‑izstopni cestninski postaji v odprtem cestninskem sistemu se plačilo cestnine s kartico DK lahko
opravi le na kombinirani stezi.
4.3.4 Registracija prehoda s kartico DK ni možna v naslednjih primerih:
– če je kartica DK blokirana s strani uporabnika ali
DARS d.d. (npr. neplačnik, zloraba, izguba, odtujitev …),
– če na predplačilni kartici DK ni dovolj dobroimetja,
– če je kartica DK v okvari (nedelovanje medija – izguba
komunikacije).
5. Ostali pogoji za pravilno uporabo elektronskih medijev DARS d.d.
5.1 Za vozila nad 3500 kg največje dovoljene mase je prepovedan prehod cestninske postaje po stezi, ki je z označeno
prometno ureditvijo namenjena samo vozilom do 3500 kg največje dovoljene mase, za katera se cestnina plačuje z vinjeto.
5.2 Uporabnik elektronskega medija DARS d.d. je voznike
svojih vozil ali druge osebe oziroma voznike, ki jim preda v uporabo svoj elektronski medij, dolžan seznaniti s pogojih njegove
uporabe v sistemu elektronskega cestninjenja.
5.3 Vsak elektronski medij DARS d.d. ima zapisano svojo
serijsko številko. Ob prevzemu tablice ABC uporabnik prejme
še posebno identifikacijsko kartico, na kateri je poleg serijske
zapisana tudi identifikacijska številka tablice, ki jo pozna in
uporablja le on. Uporabnikom elektronskih medijev DARS d.d.
je tako zagotovljena anonimnost prehodov cestninskih postaj,
razen v primerih, ko je na mediju zapisana tudi registrska oznaka vozila, za katerega je bil medij izdan, to je:
– v primeru uveljavljanja znižane cestnine glede na emisijski razred EURO;
– v primeru uporabe tablice ABC za prvi cestninski razred
(R3);
– v primeru sklenitve pogodbe o odloženem plačevanju
cestnine z DARS d.d.
5.4 Na podlagi predhodno dodeljenega uporabniškega
imena in gesla je uporabniku na posebnem portalu uporabnikov na spletni strani www.dars.si omogočen stalen brezplačni
dostop do evidenc prehodov cestninskih postaj, opravljenih s
posameznim elektronskim medijem DARS d.d.
5.5 Vsako spremembo lastništva vozila ali uporabnika na
vozilo vezanega elektronskega medija DARS d.d. je potrebno takoj sporočiti DARS d.d., Cestninskemu uporabniškemu
centru, in sicer na posebnem obrazcu, objavljenem na spletni
strani www.dars.si.
5.6 Izgubo ali odtujitev elektronskega medija uporabnik pisno sporoči na DARS d.d., Cestninski uporabniški center (številka faksa +386(1)518‑8‑305; elektronski naslov cuc@dars.si).
Na podlagi prejetega sporočila bo nadaljnja uporaba izgubljenega ali odtujenega medija onemogočena.
5.7 Uporaba elektronskega medija DARS d.d., s katerim
so bili kršeni pogoji njegove uporabe ali so z njim evidentirane
neporavnane zapadle obveznosti plačila cestnine, se onemogoči z uvrstitvijo medija na »stop listo«. Izbris medija s »stop
liste« se opravi potem, ko so odpravljeni razloga za uvrstitev
nanjo.
5.8 Uporabnik lahko začne uporabljati tablico ABC za
prvi cestninski razred (R3) in elektronski medij DARS d.d. za
plačevanje cestnine glede na emisijski razred EURO potem, ko
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prejme elektronsko obvestilo DARS d.d., da so podatki o vozilu,
na katerega je vezan posamezni medij, vneseni v elektronski
sistem cestninjenja. Ti podatki se avtomatično zapišejo na medij ob prvem prehodu vozila, za katerega je bil medij prilagojen
ali izdan, po t.i. kombinirani stezi skozi cestninsko postajo.
5.9 Za pomoč uporabnikom in reševanje morebitnih reklamacijskih zahtevkov v zvezi z elektronskimi mediji DARS d.d.
se uporabniki lahko obrnejo na Cestninski uporabniški center,
ki je odprt vsak delavnik od 6.30 do 20. ure ter ob sobotah od
8. do 13. ure in se nahaja na lokaciji DARS d.d., Ljubljana,
Grič 54 (izvoz Ljubljana–Brdo), elektronski naslov centra je
cuc@dars.si, telefonska številka pa +368(1)518‑83‑64 oziroma
080‑15‑03.
6. Veljavnost splošnih pogojev za pravilno uporabo
elektronskih medijev DARS d.d.
Ti splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-68/2008/126-0033352
Ljubljana, dne 29. decembra 2009
EVA 2009-2411-0087
Mateja Duhovnik l.r.
Predsednica
uprave DARS d.d.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

113 / 31. 12. 2009 /

Stran

15595

VSEBINA
5144.
5145.
5146.
5147.
5148.
5149.
5150.
5151.
5152.

5153.

5154.

5155.
5156.
5157.
5158.

5159.

5160.
5161.

5162.

5163.
5164.

VLADA

Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu
Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za
leto 2010
Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem
z nitrati iz kmetijskih virov
Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini
na javni železniški infrastrukturi
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uredba o dopolnitvi Uredbe o napredovanju javnih
uslužbencev v plačne razrede
Uredba o spremembi Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest
Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti
Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007
z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti
Iranu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke, p. o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v
javni gospodarski zavod
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne
in elektronske opreme za leto 2010
Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2010
Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in
tekočin za leto 2010
Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za
leto 2010
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za
enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za
leto 2010
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
za leto 2010
Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
Sklep o določitvi višini prispevka za zagotavljanje
zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije

15485
15497
15501

5199.

5200.

15513
15523
15528

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Akt o dopolnitvi Akta o določitvi metodologije za
obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja
15591
Splošni pogoji uporabe elektronskih naprav DARS
d.d. za cestninjenje
15591

OBČINE
AJDOVŠČINA

5165.

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških
programov in projektov ter letovanj
15545

15534

5166.

15534

5167.

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev
izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju
Občine Cerknica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Cerknica
Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2010
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev
v Občini Cerknica
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta

15534

5168.
15535
5169.
15536
15536

5170.
5171.

15536

5172.

15537

5173.

15537

5174.
5175.

15537

CERKNICA

15547
15549

15549
15551
15551
15551

DRAVOGRAD

Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto
2010
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2010
Sklep o določitvi ekonomske cene programov v
Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
Sklep o uporabi cenika Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije

HORJUL

15551
15554
15554
15554

5176.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

5177.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2010
15555

5178.

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2010

Odločba o ugotovitvi, da so prvi stavek četrtega
odstavka 2.a člena ter 2. in 3. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o delovnem času in obveznih
počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
v cestnih prevozih v neskladju z Ustavo
15540

5179.
5180.

Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2010
15559
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnova šola Mozirje
15562

BANKA SLOVENIJE

5181.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage
15562
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Kanalizacija Muhaber«
15576
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek«
15578

15537
15539

USTAVNO SODIŠČE

Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške
kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2009
15542
Navodilo o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
15543

5182.
5183.

15555

KOSTANJEVICA NA KRKI

LITIJA

15556

MOZIRJE

NOVO MESTO

Stran

5184.

5185.
5186.
5187.
5188.

5189.
5190.
5191.

5192.
5193.
5194.
5195.

5196.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Mestne občine Novo mesto
15580

5197.

ODRANCI

5198.

Odlok o dopolnitvi Odloka o režijskem obratu v
Občini Odranci
Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Odranci
Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci za
leto 2010
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2010

15580

15580
15581

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Oplotnica za leto 2008
15581
Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2010 15582
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici
15585

RADEČE

RAVNE NA KOROŠKEM

15588

ŽALEC

Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa,
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega
podjetja Žalec d.o.o.
15590

15580

OPLOTNICA

Odlok o razglasitvi Hiše Svibno 17, Radeče za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih
zemljišč v Občini Radeče

ŠKOCJAN

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2010

15585
15586
15586
15587

Sklep o nadaljevanju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug
15587

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 113/09
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Kolektivni delovni spori
Sodni preizkusi menjalnih razmerij
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3255
3269
3272
3273
3280
3281
3282
3282
3284
3285
3285
3285
3288
3288
3290
3291
3291
3292
3292
3292
3292

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

