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Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza
potnikov po železnici v notranjem potniškem
prometu

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli
cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in
v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere
se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in
17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov
po železnici v notranjem potniškem prometu
1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potni‑
škem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in
veljajo na tržišču na dan 28. februarja 2010, se lahko povečajo
za največ 6,0 odstotka.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o do‑
ločitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem
potniškem prometu (Uradni list RS, št. 16/09).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. marca 2010.
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UREDBO
o podrobnih ukrepih za pridelavo gensko
spremenjene koruze
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ukrepe za pridelavo gensko spremenje‑
ne koruze (Zea mays L.) (v nadaljnjem besedilu: GS‑koruza),
najmanjšo širino varovalnega, zadrževalnega in pribežališč‑
nega pasu, vrstenje in odstranjevanje samosevnih rastlin ter
obdobje trajanja teh ukrepov.
2. člen
(pomen izrazov)
men:

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

– GS‑koruza so rastline ali deli rastline GS‑koruze sort, ki
so vpisane v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo
Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu
poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spreme‑
njeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih
in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1);
– vrstenje je način pridelave rastlin, pri katerem se na
istem zemljišču v več zaporednih letih zvrstijo različne vrste
kmetijskih rastlin v določenem zaporedju (v nadaljnjem bese‑
dilu: kolobar);
– samosevna rastlina koruze je rastlina, ki se sama za‑
sadi.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak po‑
men kot v Zakonu o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z
ostalimi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS, št. 41/09), Za‑
konu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) oziroma v Zakonu
o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo).
3. člen
(širina varovalnega pasu)
Širina varovalnega pasu, ki ločuje posevek GS‑koruze od
sosednjih posevkov koruze, vključno s sladko koruzo in koruzo
pokovko, merjeno od roba posevka GS‑koruze do roba sose‑
dnjega posevka koruze, mora biti najmanj 600 metrov.
4. člen

473.

Uredba o podrobnih ukrepih za pridelavo
gensko spremenjene koruze

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Zakona o soobsto‑
ju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami
(Uradni list RS, št. 41/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

(zadrževalni pas)
(1) Za vzpostavitev zadrževalnega pasu se uporabi po‑
sevek koruze, ki se posadi okoli posevka GS‑koruze ali ob
enem ali več robovih posevka GS‑koruze. Najmanjša širina
zadrževalnega pasu predstavlja štiri vrste gensko nespreme‑
njene koruze.
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(2) Sorta koruze, ki se posadi kot zadrževalni pas v skladu
s prejšnjim odstavkom, mora biti gensko nespremenjena ter
po morfoloških lastnostih in razvojnih fazah enaka kot sorta
GS‑koruze, še zlasti glede višine rastlin ter začetka in traja‑
nja obdobja prašenja cvetnega prahu (v nadaljnjem besedilu:
metličenje). Šteje se, da vsake štiri vrste gensko nespremenje‑
ne koruze, posajene v zadrževalnem pasu, nadomestijo šest
metrov varovalnega pasu iz prejšnjega člena. Z zadrževalnim
pasom je mogoče nadomestiti največ 300 metrov varovalnega
pasu iz prejšnjega člena.
(3) Pridelovalec GS‑koruze mora v primeru iz prejšnjega
odstavka poleg dokazil in evidenc, ki jih mora hraniti v skladu z
zakonom, ki ureja soobstoj gensko spremenjenih rastlin z osta‑
limi kmetijskimi rastlinami, hraniti najmanj pet let tudi dokazila
o sorti in količini semena gensko nespremenjene koruze, ki jo
je uporabil za vzpostavitev zadrževalnega pasu v skladu s tem
odstavkom.
(4) Pridelek koruze, pospravljen v zadrževalnem pasu,
se vključi v pridelek GS‑koruze ali pa ločeno spravi, uskladišči,
označi in uporabi v skladu z zakonom, ki ureja soobstoj gensko
spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, oziro‑
ma odsvoji. Pri tem mora pridelovalec GS‑koruze upoštevati
predpise Evropske unije, ki urejajo sledljivost in označevanje
gensko spremenjenih rastlin (v nadaljnjem besedilu: GSO)
ter določajo prage naključne ali nenamerne prisotnosti GSO
v proizvodih.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(uničevanje samosevnih rastlin)
(1) Na površinah, na katerih se je v preteklem letu pridelo‑
vala GS‑koruza, v naslednji rastni dobi ne sme biti samosevnih
rastlin, ki so zrasle iz zrnja, raztresenega ob spravilu pridelka
GS‑koruze.
(2) Pridelovalec, ki je na teh površinah v preteklem letu
prideloval GS‑koruzo, mora najpozneje 14 dni pred začetkom
metličenja opraviti najmanj en pregled, s katerim preveri more‑
bitno prisotnost samosevnih rastlin koruze na celotni površini,
na kateri je bil posevek GS‑koruze. Vse samosevne rastline
koruze mora odstraniti oziroma uničiti tako, da ne predstavljajo
tveganja za širjenje GS‑koruze v okolje.
(3) Pridelovalec GSR, ki je v preteklem letu na določe‑
nih površinah prideloval GS‑koruzo, mora zagotoviti, da bodo
morebitne samosevne rastline koruze odstranjene in uničene
tudi, če površine v tem letu obdeluje ali drugače uporablja drug
pridelovalec.
8. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem ukrepov iz 6. in 7. člena te uredbe
opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdar‑
stvo in hrano. Nadzor se opravlja na vseh površinah, na katerih
je v preteklem letu rasla GS‑koruza.

5. člen

9. člen

(pribežališčni pas)

(začetek veljavnosti)

(1) Pri pridelovanju GS‑koruze, ki je odporna na dolo‑
čen insekt ali skupino insektov, mora pridelovalec GS‑koruze
vzpostaviti pribežališčni pas, v katerem mora posaditi gensko
nespremenjeno koruzo.
(2) Pribežališčni pas mora obsegati najmanj 20 odstotkov
površine posevka GS‑koruze, pridelovalec GS‑koruze pa ga
lahko uredi kot enakomerno širok rob gensko nespremenjene
koruze okoli posevka GS‑koruze ali pa pasove gensko ne‑
spremenjene koruze enakomerno razporedi znotraj posevka
GS‑koruze. Pridelovalec GS‑koruze mora poleg dokazil in evi‑
denc, ki jih mora hraniti v skladu z zakonom, ki ureja soobstoj
gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami,
hraniti najmanj pet let tudi dokazila o sorti in količini semena
gensko nespremenjene koruze, ki jo je uporabil za vzpostavitev
pribežališčnega pasu v skladu s tem odstavkom.
(3) Pridelek koruze, pospravljen v pribežališčnem pasu, se
vključi v pridelek GS‑koruze ali pa ločeno spravi, uskladišči, označi
in uporabi v skladu z zakonom, ki ureja soobstoj gensko spreme‑
njenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, oziroma odsvoji. Pri
tem mora pridelovalec GS‑koruze upoštevati predpise Evropske
unije, ki urejajo sledljivost in označevanje GSO ter določajo prage
naključne ali nenamerne prisotnosti GSO v proizvodih.
(4) Pribežališčni pas, ki se v skladu s tem členom vzposta‑
vi okoli posevka GS‑koruze ali ob enem ali več robovih posevka
GS‑koruze, se lahko šteje za zadrževalni pas, če je sorta koru‑
ze, posajena v pribežališčnem pasu, po morfoloških lastnostih
in razvojnih fazah enaka kot sorta GS‑koruze, še zlasti glede
višine rastlin ter začetka in trajanja metličenja. Tak pribežališč‑
ni pas se upošteva pri zmanjšanju širine varovalnega pasu v
skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

6. člen
(kolobar)
(1) Na površini, na kateri se je v določeni rastni dobi pri‑
delovala GS‑koruza, se v naslednji rastni dobi koruza ne sme
ponovno pridelovati.
(2) Z omejitvijo pridelave koruze na površinah, na katerih
se je v preteklem letu pridelovala GS‑koruza, mora pridelovalec
gensko spremenjenih rastlin (v nadaljnjem besedilu: GSR) pred
oddajo v najem ali prodajo teh površin obvezno pisno seznaniti
najemnika ali lastnika oziroma uporabnika zemljišča.
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474.

Uredba o določitvi prispevka za pridelavo
gensko spremenjenih rastlin in odškodnin
za nenamerno prisotnost gensko
spremenjenih organizmov v gensko
nespremenjenih rastlinah in pridelkih

Na podlagi drugega odstavka 23. člena in sedmega od‑
stavka 24. člena Zakona o soobstoju gensko spremenjenih ra‑
stlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS, št. 41/09)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi prispevka za pridelavo gensko
spremenjenih rastlin in odškodnin
za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih
organizmov v gensko nespremenjenih
rastlinah in pridelkih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa metodo za izračun višine prispevka za
pridelavo gensko spremenjenih rastlin (v nadaljnjem besedilu:
GSR), ki imajo dovoljenje za dajanje na trg za namen pridelave
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v skladu s predpisi, ki urejajo gensko spremenjene organizme
(v nadaljnjem besedilu: GSO), višino, roke in način plačila
prispevka za pridelavo GSR ter metode in merila za določitev
višine odškodnine za nenamerno prisotnost GSO v kmetijskih
rastlinah in pridelkih.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izraz kmetijski pridelki, uporabljen v tej uredbi, pomeni
proizvode kmetijske dejavnosti, ki se v skladu s predpisom, ki
ureja uvedbo in uporabo klasifikacije proizvodov, po dejavnosti
uvrščajo v skupino 01.1 Poljščine, vrtnine in okrasne rastline.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen
kot v Zakonu o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z osta‑
limi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS, št. 41/09) oziroma v
Zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni
list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo).
II. PRISPEVEK ZA PRIDELAVO GSR
3. člen
(metodologija za določitev višine prispevka)
Višina prispevka za pridelavo GSR se določi v eurih na
hektar, in sicer v višini 15 odstotkov od zneska regionalnega
plačila, določenega za hektar njivske površine s predpisom, ki
ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
4. člen
(višina prispevka)
Okvirna višina prispevka za pridelavo GSR, izračunana
na podlagi metodologije iz prejšnjega člena, znaša 49,80 eura
na hektar.
5. člen
(odmera zneska prispevka)
(1) Pridelovalec GSR plača prispevek za pridelavo GSR
za površino, navedeno v prijavi pridelave GSR, ki jo v skladu
z zakonom, ki ureja soobstoj gensko spremenjenih rastlin z
ostalimi kmetijskimi rastlinami, in predpisom, ki ureja prijavo
pridelave GSR, prijavi ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek plačajo pridelovalci
GSR, ki so v skladu z zakonom, ki ureja soobstoj gensko spre‑
menjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, podpisniki
dogovora o območju za pridelavo GSR, prispevek za pridelavo
GSR za površine, navedene v letnem načrtu pridelave GSR.
(3) Ministrstvo odmeri znesek prispevka, ki ga mora pri‑
delovalec GSR plačati za pridelavo GSR, najpozneje v roku
14 dni od vložene popolne prijave iz prvega odstavka tega
člena ali od predložitve letnega načrta pridelave GSR iz prej‑
šnjega odstavka, in sicer tako da višino prispevka za pridelavo
GSR iz prejšnjega člena pomnoži s podatkom o površini, ki jo
je pridelovalec GSR navedel v prijavi iz prvega odstavka tega
člena ali ki je pri posameznem pridelovalcu GSR, podpisniku
dogovora o območju za pridelavo GSR, navedena v letnem
načrtu pridelave GSR iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(rok in način plačila prispevka ter namen prispevka)
(1) Pridelovalec GSR nakaže odmerjeni znesek prispevka
iz prejšnjega člena na poseben podračun v skladu s predpisom,
ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov, z ustreznim sklicem in naved‑
bo namena »prispevek za GSR pridelavo«.
(2) Znesek prispevka za pridelavo GSR se plača pred
vpisom v register pridelovalcev GSR (v nadaljnjem besedilu:
register), vendar najpozneje 14 dni pred datumom, ki je v prijavi
pridelave GSR iz prvega odstavka prejšnjega člena naveden
kot datum začetka pridelave GSR.
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(3) Če je bil znesek prispevka za pridelavo GSR odmerjen
posameznemu pridelovalcu GSR, podpisniku dogovora o obmo‑
čju za pridelavo GSR, mora pridelovalec GSR ne glede na prej‑
šnji odstavek odmerjeni znesek plačati v roku 14 dni od prejema
obvestila o odmerjenem znesku prispevka za pridelavo GSR.
(4) Zbrana sredstva iz prispevka za pridelavo GSR so
namenska sredstva in se uporabijo za plačilo odškodnin za
nenamerno prisotnost GSO v gensko nespremenjenih rastlinah
in pridelkih iz III. poglavja te uredbe.
7. člen
(vračilo plačanega prispevka)
(1) Pridelovalec GSR, ki je že vplačal odmerjeni znesek
prispevka za pridelavo GSR iz 5. člena te uredbe, je upravičen
do vračila prispevka za pridelavo GSR, če v letu, za katero je
plačal prispevek, GSR ni prideloval in je o tem v skladu z zako‑
nom, ki ureja soobstoj gensko spremenjenih rastlin z ostalimi
kmetijskimi rastlinami, obvestil ministrstvo.
(2) Na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka se pride‑
lovalca GSR izbriše iz registra in se mu vrnejo sredstva v višini
plačanega zneska prispevka za pridelavo GSR brez obresti. Pri
tem se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravne
takse, v delu, ki se nanaša na vračilo upravne takse, ter določ‑
be predpisa, ki opredeljuje naloge Uprave Republike Slovenije
za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obve‑
znih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, v delu, ki se
nanaša na vračanje preveč ali napačno plačanih dajatev.
III. ODŠKODNINE ZA PRIDELAVO GSR
8. člen
(metode in merila za določitev višine odškodnine)
(1) Nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je upravičen do
plačila odškodnine za škodo, nastalo zaradi nenamerne pri‑
sotnosti GSO v kmetijskih rastlinah ali pridelkih (v nadaljnjem
besedilu: oškodovanec), se višina odškodnine določi na podlagi
zahteve za izplačilo odškodnine (v nadaljnjem besedilu: zahte‑
vek), in sicer kot razlika med povprečno tržno vrednostjo pridelka
kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: pridelek), v katerem je
bila ugotovljena nenamerna prisotnost GSO, in tržno vrednostjo
pridelka, ki GSO ne vsebuje. Odškodnina se oškodovancu pri‑
zna za količino pridelka, v kateri je bila nenamerna prisotnost
GSO, in je razvidna iz inšpekcijskega zapisnika.
(2) Povprečna tržna vrednost pridelka, ki GSO ne vsebu‑
je, se določi na podlagi pogodbeno določenih odkupnih cen,
po katerih bi oškodovanec pridelek prodal, če v njem ne bi bila
ugotovljena prisotnost GSO. Šteje se, da ima oškodovanec
sklenjeno pogodbo o odkupu, če je bila sklenjena najmanj
30 dni prej, kot je oškodovanec v skladu z zakonom, ki ureja
soobstoj gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi
rastlinami, prijavil pristojnemu inšpektorju škodo zaradi nena‑
merne prisotnosti GSO v pridelku.
(3) Če oškodovanec nima sklenjene pogodbe o odkupu
iz prejšnjega odstavka ali če je pogodbeno določena odkupna
cena pridelka, ki GSO ne vsebuje, višja od statistično ugoto‑
vljene povprečne mesečne odkupne cene enakega pridelka
po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadalj‑
njem besedilu: SURS) za mesec, ko je oškodovanec v skladu
z zakonom, ki ureja soobstoj gensko spremenjenih rastlin z
ostalimi kmetijskimi rastlinami, prijavil pristojnemu inšpektorju
škodo zaradi nenamerne prisotnosti GSO v pridelku, se za do‑
ločitev povprečne tržne vrednosti pridelka, ki GSO ne vsebuje,
upošteva statistično ugotovljena povprečna mesečna odkupna
cena. V primeru določitve povprečne tržne vrednosti pridelka iz
ekološke pridelave po tem odstavku pa se upošteva dvakratna
statistično ugotovljena povprečna mesečna odkupna cena.
(4) Tržna vrednost pridelka, ki vsebuje GSO, se določi na
podlagi cene, po kateri je oškodovanec na trgu prodal pridelek,
ki vsebuje GSO. Oškodovanec mora predložiti dokazila o pro‑
daji (računi, pogodbe …).

Stran

1396 /

Št.

12 / 19. 2. 2010

(5) Če je cena iz prejšnjega odstavka nižja, kot znaša 80
odstotkov statistično ugotovljene povprečne mesečne odku‑
pne cene pridelka, ki GSO ne vsebuje, po podatkih SURS za
mesec, v katerem je bila škoda ugotovljena, se tržna vrednost
pridelka, ki vsebuje GSO, določi na podlagi 80 odstotkov sta‑
tistično ugotovljene povprečne mesečne odkupne cene za ta
kmetijski pridelek.
(6) Če oškodovanec nima ustreznih dokazil iz četrtega
odstavka tega člena, se kot tržna vrednost pridelka upošte‑
va vrednost, izračunana na podlagi 80 odstotkov statistično
ugotovljene povprečne mesečne odkupne cene iz prejšnjega
odstavka.
(7) Oškodovancu se odškodnina, določena v skladu s tem
členom, izplača v celoti.
9. člen
(posebni primeri)
Odškodnina za škodo, nastalo zaradi nenamerne prisotno‑
sti GSO v kmetijskih rastlinah ali pridelkih, se ne določi, če:
– vlagatelj zahtevka ni upravičen do plačila odškodnine
v skladu z zakonom, ki ureja soobstoj gensko spremenjenih
rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami;
– se v skladu s prejšnjim členom ugotovi, da je tržna
vrednost pridelka, ki vsebuje GSO, večja od povprečne tržne
vrednosti pridelka, ki GSO ne vsebuje, ali enaka tej povprečni
tržni vrednosti.
10. člen
(izključitev)
Oškodovanec ni upravičen do odškodnine, če uveljavlja
odškodnino za škodo zaradi prisotnosti GSO v pridelku iz za‑
varovanja pridelka.
IV. KONČNI DOLOČBI
11. člen
(začetek uporabe)
(1) Določbe 8. do 10. člena te uredbe se začnejo upora‑
bljati, ko Evropska komisija odobri načrt odškodnin za nena‑
merno prisotnost GSO po tej uredbi v skladu z Uredbo Sveta
(ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih
pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L št. 83 z dne
27. 3. 1999, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES)
št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekate‑
rih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka
blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence,
kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo),
prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, so‑
delovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske
unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike
ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363
z dne 20. 12. 2006, str. 1).
(2) Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi
odobritev iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike
Slovenije.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-4/2010/5
Ljubljana, dne 11. februarja 2010
EVA 2009-2311-0130
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o nabavi, posesti in nošenju orožja
v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji

Na podlagi drugega odstavka 11.g člena Zakona o Sloven‑
ski obveščevalno‑varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 –
uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji
1. člen
V Uredbi o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski
obveščevalno‑varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 51/01) se
3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Uradne osebe agencije, ki neposredno izvajajo naloge
tajnega pridobivanja podatkov, naloge obravnavanja tajnih po‑
datkov na podlagi zakona in drugih predpisov, ki določajo tajne
podatke, ali izvajajo druge naloge, pomembne za varnost neka‑
terih oseb ali objektov, pri katerih obstaja povečana nevarnost
za njihovo varnost, zdravje ali življenje, ter druge uradne osebe
agencije, ki so posebej izpostavljene nevarnosti in ogroženosti
ter jih določi direktor agencije, imajo pravico imeti in nositi služ‑
beno orožje ter strelivo (v nadaljnjem besedilu: orožje).«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Uradne osebe agencije imajo pod pogoji iz prejšnjega
člena pravico do posesti in nošenja službenega orožja zaradi:
– zagotavljanja lastne varnosti,
– zagotavljanja varnosti varovanih oseb ali objektov,
– zagotavljanja varnosti tajnega pridobivanja podatkov,
določenih z Zakonom o Slovenski‑obveščevalno varnostni
agenciji,
– varovanja prenosov pošiljk, ki vsebujejo tajne podatke.
Strelno orožje se sme uporabiti le v mejah obrambe, ki
je nujno potrebna, da se odvrne od sebe ali od koga drugega
neposreden protipraven napad ali istočasna nezakrivljena ne‑
varnost ob pogoju sorazmernosti in na način, da so posledice
uporabe orožja čim milejše.«.
3. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda novi drugi odstavek,
ki se glasi:
»Za istočasno nezakrivljeno nevarnost iz prejšnjega člena
se šteje vsaka resna in neposredna nevarnost za življenje,
telesno celovitost, osebno svobodo ali premoženje, nujno za
preživetje.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Po prenehanju neposrednega protipravnega napada ali
istočasne nezakrivljene nevarnosti orožja ni več dovoljeno
uporabiti.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »ki je s splošnimi
predpisi določen za pridobitev te pravice« nadomesti z besedi‑
lom »ki ga predpiše direktor agencije«.
5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uradne osebe agencije, ki imajo pravico do posesti in
nošenja službenega orožja, so opremljene s tipiziranim kratko‑
cevnim orožjem in pripadajočim kompletom streliva. Direktor
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agencije določi tipizacijo orožja, s katerim razpolaga agenci‑
ja.«.
6. člen
V 10. členu se številka »2« nadomesti s številko »3«,
besedi »neposrednega predstojnika« pa se nadomestita z be‑
sedilom »direktorja ali osebe, ki jo ta pooblasti«.
7. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »predstojnik pri‑
stojne organizacijske enote agencije« nadomesti z besedilom
»direktor agencije ali oseba, ki jo ta pooblasti«.
8. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »predstojniku
organizacijske enote« nadomesti z besedama »skrbniku orož‑
ja«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Orožje s priborom in strelivo mora uradna oseba agencije
vrniti oziroma se ji odvzame:
– če ji preneha delovno razmerje v agenciji,
– če potečejo razlogi za dodelitev orožja ali se izteče čas
dodelitve,
– če jo prerazporedijo na delovno mesto, za katerega
pridobitev pooblastila za nošenje orožja ni določena,
– če se ji začasno prepove opravljati delo ali če se jo
začasno odstrani z dela,
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– če je zoper njo uvedena preiskava ali je vložen obtožni
predlog oziroma vložena obtožnica brez preiskave – začasno,
do zaključka kazenskega postopka,
– če je pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno
kazen za kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po
uradni dolžnosti.
Službeno orožje, ki je odvzeto v skladu s prejšnjim od‑
stavkom, hrani skrbnik orožja.«.
10. člen
Obrazec št. 4 se nadomesti z novim obrazcem št. 4, ki je
kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Pooblastila za nošenje orožja, izdana do uveljavitve te
uredbe, veljajo še tri mesece po uveljavitvi te uredbe.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2010/4
Ljubljana, dne 4. februarja 2010
EVA 2009-1524-0002
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga

Obrazec št. 4

POOBLASTILO ZA NOŠENJE OROŽJA

________________________

je uradna oseba in ima v skladu z zakonom pravico posedovati in nositi službeno
orožje ter ga uporabiti v silobranu in skrajni sili.

Številka: 1234
Datum: 00.00.0000

Stran

____________
Direktor
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o načinu določanja in višini letne dajatve
za uporabo vozil v cestnem prometu

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o letni
dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu
določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil
v cestnem prometu
1. člen
V Uredbi o načinu določanja in višini letne dajatve za
uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 100/08)
se v prvem odstavku 2. člena v 7. točki besedilo »BD – cestni
vlačilec« nadomesti z besedilom »»SG« z dodatnim opisom
nadgradnje »Univerzalno««.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se druga alinea spremeni tako,
da se glasi:
»– EURO 5 ali strožje zahteve: za 25%.«.
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Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žični‑
ških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o koncesiji za graditev
sedežnice Čaplja v Planici
1. člen
V Uredbi o koncesiji za graditev sedežnice Čaplja v Plani‑
ci (Uradni list RS, št. 81/09) se v prvem odstavku 1. člena be‑
sedilo »1346/35 – del, 1346/64 – del, 1346/68 in 1417/9 – del«
nadomesti z besedilom »1346/74, 1346/75, 1346/80, 1346/81,
1417/9, 1417/13«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-2/2010/4
Ljubljana, dne 11. februarja 2010
EVA 2010-2411-0032

3. člen
V prvem odstavku 4. člena se druga alinea spremeni tako,
da se glasi:
»– EURO V ali strožje zahteve: za 25%.«.
4. člen
Za prvim odstavkom 7. člena se doda novi drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa izračunana letna
dajatev za vozila iz 7. in 9. točke prvega odstavka 2. člena te
uredbe ter za vozila iz drugega odstavka 2. člena te uredbe
lahko znaša tudi manj, kot to določa Priloga I k zakonu.«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(strokovna pomoč in nadzor)
Direkcija Republike Slovenije za ceste zagotavlja strokov‑
no pomoč pri izvajanju te uredbe in nadzira njeno izvajanje.«.

Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji
za graditev sedežnice Čaplja v Planici

Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
478.

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov
z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih
za posege v območjih njihovih varovalnih
pasov

Na podlagi šestega in sedmega odstavka 48. člena Ener‑
getskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 70/08) izdaja minister za gospodarstvo

6. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direkcija Republike Slovenije za ceste pripravi za
vsako koledarsko leto letno poročilo o pobrani letni dajatvi na
podlagi podatkov iz sistema MRVL (evidenca vozil in prometnih
listin) in ga najpozneje do konca februarja naslednjega leta
predloži ministru, pristojnemu za promet.«.

PRAVILNIK
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom
nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih
njihovih varovalnih pasov

7. člen
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja
2010.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 00721-1/2010/4
Ljubljana, dne 4. februarja 2010
EVA 2008-2411-0095
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1. člen
(1) Ta pravilnik predpisuje tehnične pogoje za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodnega omrežja z delovnim
tlakom nad 16 barov, pogoje za načrtovane posege v obmo‑
čjih njihovih varovalnih pasov, območja varnostnih pasov ter
posebne varnostne ukrepe zaradi zagotavljanja varnosti in
zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom.
(2) Za izpolnjevanje predpisanih tehničnih pogojev je tre‑
ba pri načrtovanju, graditvi, obratovanju, opustitvi in prevzemu
upoštevati zahteve in pogoje standarda SIST EN 1594 kot
temeljnega standarda ter v njem navedene standarde, razen
če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
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2. člen
Plinovodno omrežje po tem pravilniku sestavljajo plino‑
vodi in plinovodni objekti. Plinovodni objekti so čistilne postaje,
kompresorske postaje, dispečerski center, merilno‑regulacijske
postaje, regulacijske postaje, merilne postaje, naprave za ka‑
todno zaščito, pomožni rezervoarji, sekcijske zaporne postaje,
telekomunikacijsko omrežje, namenjeno obratovanju plinovo‑
da, tlačne posode ter drugi postroji in naprave.
3. člen
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. »analiza tveganja« je kvantitativno ovrednotenje ver‑
jetnosti nezgodnega primera, ki vpliva na osebo v bližini ce‑
vovoda zaradi nezaželenega ali nenadzorovanega izpusta ali
vžiga plina iz cevovoda in temelji na predvidljivih vplivih. V
analizi tveganja se na podlagi varnostnega odmika določijo
potrebni varnostni ukrepi, ki zagotavljajo dopustno tveganje
za posameznika;
2. »cevovod« je sestav cevi in spojk;
3. »cona eksplozijske nevarnosti« je območje, v katerem
obstaja možnost, da je prisotna eksplozivna zmes zemeljskega
plina in zraka;
4. »čistilnik« je naprava, ki s pomočjo medija potuje skozi
plinovod in opravlja različne funkcije v odvisnosti od tipa či‑
stilnika, kot na primer ločevanje medijev, čiščenje ali pregled
plinovoda ipd.;
5. »delovna temperatura« (OT) je temperatura, ki je priso‑
tna v plinovodu pri normalnih obratovalnih razmerah;
6. »druga dejavnost« je opravljanje del, ki niso gradnja
objektov in med katera se štejejo raziskovanje in izkoriščanje
mineralnih surovin, sajenje dreves, urejanje zelenic, parkov,
pokopališč, grobišč, opravljanje kmetijskih in gozdarskih del,
ki so investicijske narave in se z njimi spreminja namembnost
kmetijskih zemljišč ali gozda, opravljanje del, ki so v zvezi z
urejanjem voda oziroma vzdrževanjem vodnega režima, spre‑
memba namembnosti objektov in vzdrževanje objektov, zgra‑
jenih v varovalnem pasu;
7. »eksplozijsko ogroženi prostori« so prostori ali ob‑
močja, na katerih obstaja nevarnost eksplozije zaradi pojava
eksplozivne atmosfere. Razvrščeni so v cone eksplozijske ne‑
varnosti z oznako 0 ali 1 ali 2. Cone eksplozijske nevarnosti se
določijo na podlagi pogostosti oziroma verjetnosti nastankov ali
trajanja eksplozivne atmosfere;
8. »motnja« je nepričakovan dogodek, ki lahko privede
do nevarnega stanja;
9. »načrtovana temperatura« (DT) je temperatura, na
kateri temelji izračun načrtovanega ali zgrajenega plinovoda;
10. »najnižja specifična meja plastičnosti« (SMYS) je
najnižja specifična meja plastičnosti, kot to določa standard
SIST EN 10002‑1;
11. »nevarnost« je situacija ali stanje, ki lahko vpliva na
varno obratovanje plinovoda in/ali na varnost okolice plinovoda
ter zahteva takojšnje ukrepanje;
12. »normalno obratovanje« je dalj časa trajajoče ne‑
prekinjeno obratovanje v območju parametrov, za katere je bil
plinovod načrtovan. Normalno obratovanje izključuje okvaro
opreme in delov plinovoda;
13. »plinovod« je del omrežja zemeljskega plina, ki je
sestav cevovodov, z vsemi pripadajočimi postroji in postajami,
sestavljajo pa ga:
– cevi, vključno s hladno oblikovanimi loki;
– reducirni in T‑kosi, tovarniško izdelana kolena in loki,
prirobnice, cevne kape, varilni odcepi, mehanske spojke;
– sestavi, kot so razdelilniki, lovilniki nečistoč, merilne in
regulacijske proge;
– oprema, kot so zaporne armature, izolacijski elementi,
kompenzatorji, regulatorji tlaka, črpalke, kompresorji;
– sestavni deli, kot so konstrukcijsko izdelani deli, in pred
gradnjo preizkušeni deli, kot so tlačne posode;
14. »ponovni začetek obratovanja« vključuje dejavnosti,
ki so potrebne, da plinovod, ki je prenehal obratovati, ponovno
začne obratovati;

Št.

12 / 19. 2. 2010 /

Stran

1399

15. »posebni varnostni ukrepi« so ukrepi, ki pri načrto‑
vanju, gradnji in obratovanju zmanjšajo možnost vpliva tretjih
oseb na plinovod, s čimer se zmanjša tveganje za posamezni‑
ka in s katerimi je mogoče povečati stopnjo varnosti izvedbe
plinovoda;
16. »postroj« so oprema in naprave za izločanje, proizvo‑
dnjo, kemijsko obdelavo, meritve, nadzor, skladiščenje, prenos
in odjem zemeljskega plina;
17. »pregled« je postopek preverjanja, preizkušanja ali
kakršnega koli drugačnega določanja stanja plinovoda in pri‑
merjanja stanja z zahtevanimi pogoji;
18. »prenehanje obratovanja« vključuje dejavnosti, po‑
trebne ob ustavitvi obratovanja katerega koli cevovoda, posta‑
je, opreme ali postroja, napolnjenega z zemeljskim plinom, in
ob njegovem ločevanju od plinovodnega omrežja;
19. »priprava na začetek obratovanja« je zbir dejavnosti,
ki se morajo izvesti pred začetkom obratovanja plinovoda;
20. »prostornina pri normalnih pogojih« je količina suhe‑
ga zemeljskega plina, ki pri absolutnem tlaku 1,01325 bara in
temperaturi 0 °C zavzema prostornino 1 m3;
21. »prostornina pri standardnih pogojih« je količina su‑
hega zemeljskega plina, ki pri absolutnem tlaku 1,01325 bara
in temperaturi 15 °C zavzema prostornino 1 m3;
22. »sistem nadzora tlaka« je kombinirani sistem, ki vklju‑
čuje sistem za uravnavanje tlaka, sistem za varovanje pred
prekoračitvijo tlaka in po potrebi registracijo tlaka ter alarmni
sistem;
23. »sistem za uravnavanje tlaka« je sistem, ki zagotavlja,
da se tlak na njegovem izhodu vzdržuje v zahtevanih mejah;
24. »sistem za varovanje pred prekoračitvijo tlaka« je sis‑
tem, ki neodvisno od sistema za uravnavanje tlaka zagotavlja,
da tlak na izhodu iz sistema za uravnavanje tlaka ne preseže
nastavljene vrednosti;
25. »sprejemljivo in dopustno tveganje za posameznika«
je tveganje za posameznika, ki na izbranem mestu v bližini
plinovoda ni večje od vrednosti enkrat deset na minus šesto
potenco nezgodnega primera na leto;
26. »temperatura med gradnjo« je temperatura okolice
med polaganjem oziroma med gradnjo plinovoda;
27. »tesnostni preizkus« je postopek preverjanja zago‑
tavljanja zahtevane tesnosti plinovoda, postaje, opreme ali
postroja;
28. »tlak« je nadtlak zemeljskega plina v plinovodnem
omrežju, merjen pri statičnih pogojih. Okrajšave in opredelitve
za posamezne nivoje tlaka so:
– »delovni tlak« (OP) je tlak, ki nastopa v sitemu pri nor‑
malnem neprekinjenem obratovanju;
– »načrtovani tlak« (DP) je izhodiščni tlak za izračune in
ne sme biti nižji od najvišjega delovnega tlaka;
– »najvišji delovni tlak« (MOP) je najvišji tlak, pri katerem
lahko plinovod pri normalnih razmerah trajno obratuje. Najvišji
delovni tlak ne sme biti višji od načrtovanega tlaka;
– »najvišji tlak ob motnji« (MIP) je tlak, ki se pojavi le
kratek čas in je omejen z varnostnimi napravami;
– »preizkusni tlak« (TP) je tlak, s katerim se obremeni
plinovod, da bi se dokazalo, da lahko varno obratuje;
– »tlak ob motnji« (IP) je tlak v plinovodu, ki se pojavi ne‑
pričakovano in pri katerem se aktivirajo naprave za varovanje
pred prekoračitvijo tlaka;
– »tlak preizkusa tesnosti« je tlak, s katerim se obremeni
plinovod med tesnostnim preizkusom;
– »tlak preizkusa trdnosti« je tlak, s katerim se obremeni
plinovod med trdnostnim preizkusom;
29. »trdnostni preizkus« je postopek dokazovanja, da
cevovod, oprema, postroji ali postaje izpolnjujejo zahtevano
mehansko trdnost;
30. »varovalni pas« plinovodnega omrežja je zemljiški
pas, ki v širini 100 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno
od njegove osi;
31. »varnostni pas« plinovodnega omrežja je zemljiški
pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno
od njegove osi;
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32. »varnostni odmik« je razdalja od osi plinovoda do
skrajne tlorisne projekcije nadzemnega ali podzemnega dela
objekta, na kateri je glede na dimenzijo in izvedbo plinovoda,
gostoto poseljenosti in vrsto objekta doseženo tveganje za
posameznika nižje od sprejemljivega in dopustnega tveganja
za posameznika;
33. »vzdrževanje« je povezava tehničnih in administrativ‑
nih dejavnosti, da se ohrani delovanje vsakega posameznega
dela plinovoda ali se obnovi tako, da lahko opravlja zahtevano
funkcijo;
34. »začetek obratovanja« je zbir dejavnosti, potrebnih za
polnjenje cevovoda, postaje, opreme ali postroja z zemeljskim
plinom zaradi obratovanja;
35. »zemeljski plin« je naravna mešanica ogljikovodikov,
ki je lažja od zraka in je pri temperaturi 15 °C in absolutnem
tlaku 1,01325 bara v plinastem stanju. Glavna sestavina ze‑
meljskega plina je metan.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo,
kot je to določeno v zakonih in predpisih, ki urejajo graditev
objektov in področje energetike, ter v standardih, na katere se
ta pravilnik sklicuje.
4. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo izvedbe plinovoda s
temi stopnjami varnosti:
1. Plinovod osnovne izvedbe je plinovod, ki je projektiran
z najvišjim načrtovanim faktorjem f0 = 0,6. Izjemoma je osnovni
izvedbi enakovredna izvedba z načrtovanim faktorjem f0 = 0,72
in posebnimi varnostnimi ukrepi za reševanje primerov na že
zgrajenih plinovodih z načrtovanim faktorjem f0 = 0,72 pred
začetkom veljavnosti tega pravilnika.
2. Plinovod s povečano varnostjo prve stopnje je plinovod,
ki je projektiran z načrtovanim faktorjem f0 = 0,5 ali f0 = 0,6 in
posebnimi varnostnimi ukrepi.
3. Plinovod s povečano varnostjo druge stopnje je plino‑
vod, ki je projektiran z načrtovanim faktorjem f0 = 0,4 ali f0 = 0,5
in posebnimi varnostnimi ukrepi.
4. Plinovod s povečano varnostjo tretje stopnje je plino‑
vod, ki je projektiran z načrtovanim faktorjem f0 = 0,3 ali f0 = 0,4
in posebnimi varnostnimi ukrepi.

(2) Z analizo tveganja se določi uporaba stopnje poveča‑
ne varnosti plinovodov ali načrtovanih faktorjev iz prejšnjega
odstavka in posebnih varnostnih ukrepov iz 16. člena tega
pravilnika.
II. POGOJI ZA NAČRTOVANE POSEGE V OBMOČJU
VAROVALNEGA PASU
5. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje za načrtovano gradnjo in
graditev objektov ter postavljanje naprav za:
– posamezne stavbe in druge nestanovanjske stavbe,
– posebne objekte druge kategorije,
– posebna območja in objekte prve kategorije,
– druge objekte,
– območja poseljenosti 1, 2 in 3,
– območja brez objektov.
(2) Za posamezne stavbe na območju poseljenosti 3, dru‑
ge nestanovanjske stavbe na vseh območjih poseljenosti ali za
območje poseljenosti 3 analiza tveganja ni potrebna. Skladno s
6. členom tega pravilnika se z analizo tveganja določijo posebni
varnostni ukrepi in varnostni faktor.
(3) Pri načrtovanju in gradnji vzporednih plinovodov se
mora za območja, na katerih se stalno ali začasno zadržujejo
ljudje in čez katera se načrtuje gradnja vzporednih plinovodov,
izdelati splošna analiza tveganja.
(4) Na neposeljenih območjih, kmetijskih površinah in na
drugih površinah, na katerih se ljudje ne zadržujejo stalno ali
začasno in na katerih ni objektov, se praviloma načrtuje in iz‑
vaja gradnja plinovodov osnovne izvedbe. Varovalni pas na teh
območjih je določen zaradi varovanja plinovodnega omrežja in
nadzora nad posegi tretjih oseb v plinovodno omrežje.
6. člen
(1) V varovalnem pasu se smejo načrtovati in graditi drugi
objekti, naprave in napeljave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala
na varnost obratovanja omrežja, le ob pogojih iz tega pravilnika
in na oddaljenosti od plinovodnega omrežja glede na njihovo
vrsto in namen, kot je to določeno s tem pravilnikom.
(2) Varnostni odmik objektov, naprav in napeljav od plino‑
voda mora biti najmanj naslednji:

Posamezne stavbe, druge
nestanovanjske stavbe in
območje poseljenosti 3 (*2)

Posebni objekti
II. kategorije in območje
poseljenosti 2 (*2)

Posebna območja in
objekti I. kategorije

do vključno DN 250

5m

5m

5m

6m

nad DN 250 do
vključno DN 500

5m

5m

6m

10 m

nad DN 500 do
vključno DN 900

5m

5m

10 m

15 m

5m

10 m

15 m

20 m

ni potrebna

(*1)

(*1)

(*1)

Dimenzija

nad DN 900
analiza tveganja

Območje poseljenosti
1 (*2)

Opombi:
*1 – Z analizo tveganja se glede na poseljenost določijo pogoji, pod katerimi je navedeno približevanje mogoče.
*2 – Poseljenost območij 1, 2 in 3 glede na opredelitev v 10. členu tega pravilnika.
(3) V varnostnem pasu je sistemskemu operaterju plino‑
vodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater)
zagotovljena pravica do dostopa do plinovodnega omrežja.
7. člen
Stavbe po tem pravilniku so objekti, ki so namenjeni
stalnemu ali začasnemu prebivanju prebivalcev ali opravljanju
dejavnosti in se delijo na tri skupine:
1. posamezna stavba je stavba, ki je na območju, na kate‑
rem so posamezne stavbe razpršene ali pa stojijo vrstne stavbe
ali vrste prosto stoječih stavb pravokotno na smer plinovoda,

pri čemer se oddaljenost od osi plinovoda za vsako naslednjo
stavbo povečuje;
2. stanovanjska soseska je območje, na katerem stoji
najmanj 10 stavb, strnjenih druga poleg druge, tako da
je oddaljenost med njimi praviloma manjša kot 10 m. Za
analizo tveganja se upošteva, da se tudi pri izračunu za
enostanovanjsko stavbo v stanovanjski soseski upošteva
razred poseljenosti 2;
3. področja goste poselitve vseh vrst stavb se obravnava‑
jo v analizi tveganja kot območje poseljenosti 2 ali 1 glede na
gostoto poseljenosti.
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8. člen
Posebni objekti druge kategorije po tem pravilniku so:
1. športne dvorane in druge stavbe, namenjene športni
dejavnosti, spremljajoče stavbe na igriščih in športno‑rekrea‑
cijskih območjih, kot so tribune, garderobe ipd.;
2. pokrite tržnice;
3. stavbe za izobraževanje in znanstveno‑kulturno delo,
namenjene delu in bivanju manj kot 50 oseb;
4. trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost, v
katerih se hkrati zadržuje manj kot 50 oseb;
5. gostinske, upravne, pisarniške in industrijske stavbe,
namenjene delu ali bivanju manj kot 50 oseb;
6. stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke
stavbe;
7. industrijska območja, kot jih določa 11. člen tega pra‑
vilnika.
9. člen
Posebni objekti in območja prve kategorije po tem pra‑
vilniku so:
1. stavbe za zdravstvo ter stavbe, namenjene življenju in
bivanju starostnikov;
2. stavbe za izobraževanje in znanstveno‑kulturno delo,
namenjene delu in bivanju več kot 50 oseb;
3. trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost, v
katerih se hkrati zadržuje nad 50 oseb;
4. gostinske, upravne, pisarniške in industrijske stavbe,
namenjene delu ali bivanju več kot 50 oseb;
5. gradbeni inženirski objekti s pomembno infrastrukturno
vlogo, kot so na primer računalniški centri, telefonske centra‑
le, dispečerski centri in drugi objekti s pomembno nadzorno
funkcijo ipd.;
6. gradbeni inženirski objekti z večjim tveganjem zaradi
sekundarnih učinkov, izhajajočih iz nadzemnih napeljav, rezer‑
voarjev in drugih skladiščnih objektov nevarnih snovi.
10. člen
Prostor, po katerem poteka trasa plinovoda, se deli na tri
območja, ki se razlikujejo po gostoti poseljenosti in namemb‑
nosti. Ta območja so:
1. območje poseljenosti 1: to je območje mestnih središč,
v katerih so visoka gostota prebivalstva, večnadstropne stavbe,
gost promet in številne podzemne napeljave. To območje nima
predpisane gostote prebivalstva;
2. območje poseljenosti 2: to so primestno območje ali na‑
selja, v katerih je gostota prebivalstva večja od 2,5 prebivalca/ha
in v katerih so lahko stanovanjski objekti, šole, trgovine ipd.;
3. območje poseljenosti 3: je območje zunaj mest ali
naselij, v katerih je gostota prebivalstva manjša od 2,5 pre‑
bivalca/ha. Glede na poseljenost in naravo območja se pri
načrtovanju gradnje plinovoda na podlagi dopustnega tveganja
za posameznika določijo načrtovani faktor in dodatni varno‑
stni ukrepi. Dodatni varnostni ukrepi se lahko določijo tudi za
zgrajen plinovod, če je to potrebno zaradi drugih posegov v
prostor.
11. člen
Industrijska območja po tem pravilniku so območja, na
katerih:
1. zaradi industrijskih dejavnosti poteka prevoz težkega
tovora;
2. je večje število komunalnih vodov ipd.;
3. se pogosto izvajajo dela, pri katerih so potrebni izkopi.
12. člen
(1) Pas z omejitvijo druge dejavnosti je zemljiški pas v
širini 2,5 m na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi.
(2) V pasu z omejitvijo druge dejavnosti je praviloma
prepovedano:
– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m
globoko;
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– obdelovati zemljišča globlje kot 0,5 m ali globlje kot
0,5 m nad temenom cevi;
– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu,
ki segajo globlje kot 1 m nad temenom cevi.
(3) Če se na plinovodu izvede en ali več posebnih varno‑
stnih ukrepov iz 16. člena tega pravilnika, je v pasu z omejitvijo
druge dejavnosti dovoljeno opravljati le dejavnost, ki jo dovoli
opravljati sistemski operater na način in pod pogoji, navedenimi
v njegovem pisnem soglasju.
(4) Izvajalec druge dejavnosti mora za izdajo soglasja
zaprositi sistemskega operaterja in lahko začne opravljati drugo
dejavnost po pridobljenem pisnem soglasju.
13. člen
(1) Delovni pas je zemljiški pas vzdolž plinovoda, ki se
uporablja za graditev plinovoda in posege na plinovodu. De‑
lovni pas plinovoda je odvisen od imenskega premera plino‑
voda, konfiguracije terena, globine izkopa in načina gradnje
plinovoda.
(2) Širina delovnega pasu se določi s projektom pred
posegom v prostor.
14. člen
Postaja je naprava ali postrojenje na plinovodu, namenje‑
no doseganju posamezne funkcije, in sicer:
1. čistilna postaja s potrebno armaturo in napravami je
namenjena pošiljanju ali sprejemanju čistilnikov cevovoda;
2. kompresorska postaja s potrebno armaturo in naprava‑
mi je namenjena povečanju tlaka v plinovodnem sistemu;
3. merilna postaja je postaja z armaturo in napravami za
merjenje pretoka, temperature in tlaka;
4. merilno‑regulacijska postaja je postaja, opremljena z
napravami in opremo za merjenje in uravnavanje pretoka, tlaka
in temperature zemeljskega plina;
5. regulacijska postaja je postaja, opremljena z napravami
in opremo za uravnavanje tlaka zemeljskega plina;
6. sekcijska zaporna postaja je postaja, opremljena z
napravi za zapiranje in praznjenje delov plinovoda.
III. UMESTITEV V PROSTOR
15. člen
(1) Pri načrtovanju trase plinovoda mora plinovod potekati
po najkrajši mogoči razdalji med točkama, pri tem pa je treba
morebitne škodljive vplive na prebivalstvo, okolje in premoženje
v največji mogoči meri zmanjšati ob upoštevanju odmikov po
tem pravilniku.
(2) Pri izboru trase plinovoda se upoštevajo geomorfolo‑
ški in geohidrološki pogoji območja na podlagi razpoložljivega
znanja, meritev in izsledkov raziskav.
16. člen
(1) Sistemski operater pred izdajo soglasja za umestitev
objekta v prostor na območju varovalnega pasu preveri načrtovani
faktor in druge ukrepe, na podlagi katerega je zgrajen plinovod,
ki se mu približuje katere koli vrste objekt. Če plinovod ni zgrajen
s takim načrtovanim faktorjem in na način, ki omogoča umestitev
novega objekta v prostor, sistemski operater izdela analizo tvega‑
nja. Z analizo tveganja se lahko ugotovi, da je umestitev objekta
v prostor na želeni razdalji dopustna, nedopustna ali pa da je
dopustna, če se izvedejo posebni varnostni ukrepi, na podlagi
katerih je dopustno umestiti objekt v prostor.
(2) Posebni varnostni ukrepi se izvedejo, da se zmanjša
tveganje za posameznika ali premoženje in tveganje možnosti
vpliva tretjih oseb na plinovod. Izvede se lahko en ali več po‑
sebnih varnostnih ukrepov.
(3) Posebni varnostni ukrepi so:
– prekritje plinovoda z armiranimi betonskimi ali jeklenimi
ploščami;
– položitev opozorilnega traka nad plinovodom;
– prekritje plinovoda z armiranim betonskim U‑profilom;
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– obbetoniranje plinovodne cevi;
– zaščita plinovoda s kineto;
– večja višina nadkritja plinovoda;
– potek plinovoda v zaščitni cevi, mikrotunelu ali tunelu;
– varnostni zid med plinovodom ali plinovodnim objektom
in drugimi objekti;
– uporaba zaščitne cevi za drugo infrastrukturo;
– povečana gostota opozorilnih oznak.
(4) Analiza tveganja lahko predvidi tudi izvedbo drugih
ukrepov, ki zmanjšajo tveganje za posameznika in zmanjšajo
vpliv tretjih oseb na plinovod.
(5) Pri izbiri posebnih varnostnih ukrepov je treba upo‑
števati ta pravila:
– vrsto dodatnih zaščitnih elementov določi projektant
glede na okoliščine;
– širina zaščitnih elementov ali ustrezna oblika zaščitnega
elementa mora biti taka, da prepreči možnost doseganja plino‑
vodne cevi s strani;
– v tunelu ali mikrotunelu je dopustno graditi plinovode,
vzporedne plinovode in napeljave, potrebne za njihovo vzdrževa‑
nje in nadzor. Za plinovode, ki potekajo v mikrotunelu ali tunelu,
se ne uporabljajo določbe tega pravilnika o odmikih. Z analizo
stabilnosti se določijo vpliv približevanja tunela ali mikrotunela na
druge objekte ali nasprotno ter potrebni odmiki in posebni varno‑
stni ukrepi. Izvedejo se tudi analiza tveganja in posebni varnostni
ukrepi, zahtevani v njej, če to določa 6. člen tega pravilnika.

17. člen
(1) Vsi imetniki pravice graditi, ki želijo kakor koli posegati
v prostor v varovalnem pasu, morajo pred posegom v prostor
od sistemskega operaterja pridobiti pisno soglasje za poseg
v prostor.
(2) Prečkanje varnostnega pasu s kakršnim koli infrastruk‑
turnim vodom ali dostopno potjo ali cesto mora biti pred začet‑
kom posega v prostor na kraju samem izvedeno v prisotnosti
pooblaščene osebe sistemskega operaterja, ki mora označiti
potek plinovoda in nadzirati skladnost izvedbe del z izdanim
soglasjem.
18. člen
Pri načrtovanju plinovoda se uporablja osnovni načrtovani
faktor f0 = 0,6. Na vseh območjih, na katerih analiza tveganja
zahteva večji načrtovani varnostni faktor, se mora plinovod
načrtovati s povečano stopnjo varnosti, to je f0 = 0,5, f0 = 0,4
ali f0 = 0,3.
19. člen
(1) Plinovodni objekti, ki so sestavni del plinovodnega
omrežja, morajo biti od drugih objektov in infrastrukture odda‑
ljeni v tem varnostnem odmiku (varnostni odmiki med plino‑
vodnimi objekti in drugimi objekti, merjeni v metrih od ograje
plinovodnega objekta):

Plinovodni objekti
Objekti

merilno regulacijske
postaje

sekcijske zaporne
postaje z izpihovanjem

čistilne postaje

kompresorske postaje
za prenos

stanovanjske in poslov‑ 15 m
ne zgradbe

30 m za plinovode do
vključno DN 250 in
50 m za plinovode večjih
dimenzij

100 m
15 m za plinovode do
vključno DN 250 in
30 m za plinovode večjih
dimenzij

tovarne, delavnice

10 m

30 m

50 m
15 m za plinovode do
vključno DN 250 in 30 m
za plinovode večjih
dimenzij

skladišča nevarnih snovi 15 m

30 m

50 m
15 m za plinovode do
vključno DN 250 in 30 m
za plinovode večjih
dimenzij

električni neizolirani
nadzemni vodi

višina stebra daljnovoda višina stebra daljnovoda višina stebra daljnovoda višina stebra daljnovoda
+3m
+3m
+3m
+3m

transformatorske postaje 30 m

30 m

30 m

50 m

železniške proge in
objekti

30 m

30 m

30 m

50 m

industrijski tiri

10 m

10 m

10 m

30 m

avtoceste in hitre ceste

20 m

30 m

50 m
20 m za plinovode do
vključno DN 250 in 30 m
za plinovode večjih
dimenzij

glavne ceste I. in II. reda 20 m

20 m

20 m

50 m

regionalne ceste I. in
III. reda

10 m

15 m

10 m

30 m

lokalne ceste in javne
poti

6m

10 m

10 m

10 m

vodni tokovi

5m

5m

5m

30 m

sprehajališča, parkirišča 5 m

30 m

20 m

50 m

drugi gradbeni objekti

15 m

15 m

30 m

5m
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Pri določanju varnostnih ukrepov se upoštevajo še druge zah‑
teve iz veljavnih predpisov, kot na primer:
– cona eksplozijske nevarnosti,
– hrup pri normalnem obratovanju ipd.
(2) Kadar zaradi posebnih okoliščin, ki izvirajo iz poseb‑
nosti situacije, ni mogoče zagotoviti varnostnega odmika iz
prejšnjega odstavka, se lahko izjemoma ob izpolnitvi ustreznih
dodatnih posebnih varnostnih ukrepov, ki so predpisani s tem
pravilnikom in izhajajo iz analize tveganja, dovoli tudi manjši
odmik.
20. člen
(1) Cona eksplozijske nevarnosti se določi na podlagi
izračuna v elaboratu eksplozijske ogroženosti.
(2) Cona eksplozijske nevarnosti mora biti varovana z
ograjo najmanjše višine 2 m.
(3) Sistemski operater mora sprejeti tehnične in organi‑
zacijske ukrepe skladno s predpisi, ki urejajo protieksplozijsko
zaščito.
21. člen
(1) Če je treba obstoječi plinovod prestaviti zaradi graditve
drugega objekta, naprave ali na novo nastalih razmer, mora
prestavljeni del plinovoda ustrezati zahtevam tega pravilnika.
(2) Če je treba obstoječi plinovod dodatno zaščititi s po‑
sebnimi varnostnimi ukrepi ali povečati njegovo stopnjo varno‑
sti, morajo posebni varnostni ukrepi ali stopnja varnosti plinovo‑
da glede na vrsto izvedbe plinovoda iz 4. člena tega pravilnika
ustrezati nastali situaciji in zahtevam tega pravilnika.
(3) Stroške prestavitev, posebnih varnostnih ukrepov ali
spremembe stopenj varnosti plinovoda krije investitor objekta,
naprave ali povzročitelj na novo nastalih razmer, zaradi katerih
so prestavitev ali posebni varnostni ukrepi potrebni. Če se načr‑
tovani plinovodi približajo drugim objektom, zgrajenimi skladno
s predpisi, na odmike, ki zahtevajo prestavitev teh objektov ali
dodatne varnostne ukrepe, stroške krije investitor plinovoda.
IV. NAČRTOVANJE PLINOVODOV
22. člen
(1) Načrtovanje plinovoda mora potekati ob upoštevanju
tehničnega razvoja. Pri tem se upoštevajo vsi tehnični, okolje‑
varstveni, prostorski, varnostni in drugi vidiki ter postopki.
(2) Pri načrtovanju je treba upoštevati nadzorovane izpu‑
ste zemeljskega plina ali drugih morebitnih snovi med graditvi‑
jo, obratovanjem, vzdrževanjem in opustitvijo plinovoda.
(3) Vodila pri načrtovanju morajo biti skupaj s postopki
dokumentirana v tehničnem poročilu.
(4) Plinovod mora biti načrtovan tako, da varno prenaša
vse obremenitve, za katere se predvideva, da bodo nastale
med graditvijo, preizkušanjem in obratovanjem.
DN
D
T

100
114,3
3,6

150
168,3
4,5

200
219,1
5,0

250
273,0
5,6

300
323,9
6,3

26. člen
Pri prehodu plinovodov čez teren z večjim nagibom je
treba izdelati izračun vseh obremenitev, ki delujejo na plino‑
vod, in predvideti sidranje plinovoda. Če je plinovod speljan
skozi plazišča, je treba na podlagi geološke raziskave zemljišča
plazišče sanirati ter izdelati podroben projekt za vgraditev in
vzdrževanje plinovoda.
27. člen
(1) Načrtovani faktor za izračun najmanjše debeline stene
cevi plinovoda oziroma največjega načrtovanega tlaka plinovo‑
da osnovne izvedbe sme biti največ f0 = 0,6.
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23. člen
(1) Plinovodi morajo biti izdelani iz cevi, fitingov, armatur
in drugih elementov, katerih kakovost in velikosti ustrezajo
predpisanim zahtevam in standardom.
(2) Pri načrtovanju je treba zagotoviti celovitost plinovoda
zaradi temperaturnih vplivov in drugih predvidljivih vplivov. Za‑
gotoviti je treba, da je material korozijsko odporen na medij, ki
se prenaša, in na okolje vgraditve ter da so zagotovljene ustre‑
zna trdnost, neprepustnost za plin in elastičnost plinovoda.
24. člen
(1) Debelina stene cevi mora prenesti vse predvidene
notranje in zunanje obremenitve.
(2) Zunanje obremenitve na plinovod je treba odpraviti.
Če zunanjih obremenitev ni mogoče v celoti odpraviti, mora
biti debelina stene cevi plinovoda taka, da poleg obremenitev
zaradi tlaka medija, ki se prenaša, prenese tudi vse zunanje
obremenitve, ki jim je plinovodna cev izpostavljena.
25. člen
Debelino stene cevi plinovoda se izračuna na ta način:
DP X D
20 x σ(p)

T(min) =

z zahtevo
σp < f(0) x R(t, 0.5) (θ)
kjer pomeni:
T(min) izračunana najmanjša debelina stene v milimetrih
(mm);
DP
D

načrtovani tlak v barih (bar);
zunanji premer cevi v skladu s SIST EN
10208‑2 v milimetrih (mm).

Če se izhaja iz določenega D(i), potem je
D = D(i) + 2T(min)
pri čemer je:
D(i) notranji premer cevi v milimetrih (mm);
obodna napetost (N/mm2);
σp
f(0)
načrtovani faktor;
R(t, 0,5)(θ) je najnižja specificirana meja plastičnosti
(SMYS) pri načrtovani temperaturi (N/mm2).
Za temperature do vključno 60 °C je:
R(t, 0,5) (θ) = R(t, 0,5)
Za načrtovanje temperature nad 60 °C je treba spremeniti
najnižjo specificirano mejo plastičnosti glede na načrtovano
temperaturo.
Tako je:
R(t, 0.5) najnižja specificirana meja plastičnosti pri tempe‑
raturi okolice (N/mm2) (ref. SIST EN 10002‑1).
Nazivna debelina stene cevi ne sme biti manjša, kot je
navedeno v preglednici:
350
355,6
6,3

400
406,4
6,3

500
508,0
6,3

600
610,0
6,3

> 600
–
1% D

(2) Uporaba nižjega načrtovanega faktorja in s tem večja
varnost se zahteva, če to zahteva izvedena analiza tveganja.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena sme
imeti načrtovani faktor pri izračunavanju načrtovanega tlaka ali
najmanjše debeline stene cevi plinovoda v teh primerih največ
to vrednost:
1. f0 = 0,4 za plinovode, ki so speljani pod avtomobilskimi,
hitrimi in glavnimi cestami I. in II. reda, brez zaščite cevi;
2. f0 = 0,5 za plinovode, ki so speljani pod avtomobilskimi,
hitrimi in glavnimi cestami I. in II. reda, z zaščitno cevjo;
3. f0 = 0,5 za plinovode, ki so speljani pod regionalnimi
cestami I., II. in III. reda, brez zaščitne cevi;
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4. f0= 0,6 za plinovode, ki so speljani pod regionalnimi
cestami I., II. in III. reda, z zaščitno cevjo, in za plinovode, ki
so speljani pod lokalnimi cestami nižjih kategorij, z zaščitno
cevjo ali brez nje;
5. f0 = 0,4 za plinovode, ki so speljani pod železniškimi
progami, z zaščitno cevjo ali brez nje;
6. f0 = 0,4 za prehode plinovodov na cestnih in železniških
mostovih ter viaduktih.
(4) Pri lokalnih približanjih infrastrukturnim objektom, ki so
manjša od predpisanih, mora biti načrtovani faktor enak kot pri
prečkanju takega objekta.
(5) Pri križanju plinovoda z drugimi plinovodi ali infrastruk‑
turo mora biti križanje plinovoda ali infrastrukture izvedeno pod
kotom, ki omogoča najkrajši potek križanja.
28. člen
(1) Pri križanju in vzporednem vodenju plinovoda z dru‑
gimi infrastrukturnimi objekti mora sistemski operater pridobiti
soglasje upravljavcev drugih infrastrukturnih objektov.
(2) Kadar želi upravljavec drugega infrastrukturnega
objekta graditi svoj infrastrukturni objekt v varovalnem pasu,
mora pridobiti soglasje sistemskega operaterja.
29. člen
(1) Če se plinovod približuje infrastrukturnim objektom
ali poteka vzporedno z njimi, je razdalja med plinovodom in
infrastrukturnim objektom najmanj:
– 10 m od avtomobilskih in hitrih cest, merjeno od zu‑
nanjega roba cestišča ali odbojne ograje. Os plinovoda mora
biti praviloma oddaljena vsaj 2 m od vznožja nasipa (brežine)
ceste, katerega kot je enak normalnemu strižnemu kotu mate‑
riala nasipa;
– 5 m od glavnih cest I. in II. reda in regionalnih cest I.,
II. in III. reda, merjeno od zunanjega roba cestišča ali odbojne
ograje. Os plinovoda mora biti praviloma oddaljena vsaj 2 m od
vznožja nasipa (brežine) ceste, katerega kot je enak normalne‑
mu strižnemu kotu materiala nasipa;
– 3 m od lokalnih cest in javnih poti, merjeno od zuna‑
njega roba cestišča ali odbojne ograje. Os plinovoda mora
biti praviloma oddaljena vsaj 2 m od vznožja nasipa (brežine)
ceste, katerega kot je enak normalnemu strižnemu kotu mate‑
riala nasipa;
– 10 m od osi zunanjega tira industrijske železniške proge
ali 10 m od železniške proge, računano od zunanje meje pro‑
govnega pasu. Os plinovoda mora biti praviloma oddaljena vsaj
2 m od vznožja nasipa (brežine) železniške proge, katerega kot
je enak normalnemu strižnemu kotu materiala nasipa;
– 2,5 m od gradbenih objektov, merjeno od tlorisne raz‑
dalje skrajšane točke gabarita objekta, pod pogojem, da ni
ogrožena stabilnost objekta;
– 0,5 m od drugih podzemnih napeljav in melioracijskih
objektov, merjeno od zunanjega roba plinovoda do zunanjega
roba napeljave ali objekta;
– 5 m od urejenih vodnih tokov oziroma 10 m od vodnih
kanalov v nasipu, merjeno od roba korita vodnega toka. Os
plinovoda mora biti praviloma oddaljena vsaj 2 m od vznožja
nasipa vodnega toka ali kanala. Zahteva ne velja za odvodne
jarke.
(2) Če iz konstrukcijskih ali lokacijskih razlogov ni mogoče
zagotoviti razdalj iz prejšnjega odstavka pri vzporednem poteku
plinovoda in infrastrukture, je na krajših odsekih pod pogojem
izvedene stabilnostne analize in analize tveganja ter z uvedbo
iz nje izhajajočih posebnih varnostnih ukrepov dopustno te
razdalje zmanjšati. V takem primeru morajo biti izvedeni vsaj
taki tehnični ukrepi, kot se zahtevajo za prečkanje infrastruk‑
turnega objekta.
(3) Na podlagi študije, analize tveganja, izbire primerne
tehnologije in mnenja upravljavca se plinovodni odseki lahko
polagajo v ceste (razen v avtoceste in hitre ceste), pločnike
in parkirišča ali druge asfaltirane površine ter vzdolžno pod
vodotoki.
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30. člen
Pri izdaji soglasij se lahko zahtevajo tudi posebni var‑
nostni ukrepi, ki so odvisni od tipa infrastrukturnega objekta
in napeljav ter mogočih vplivov infrastrukturnega objekta na
plinovod.
31. člen
(1) Kadar plinovod poteka blizu elektroenergetskih po‑
strojenj in vodov, se mora razdalja določiti v skladu z merili,
navedenimi v ustreznih normativih in standardih. Upoštevati
je treba medsebojni vpliv daljnovoda ali elektroenergetskega
postrojenja na plinovod ter izvesti ustrezne ukrepe za zaščito
vseh delov plinovodnega omrežja in zaščito osebja.
(2) Skladno s standardom SIST‑TS CEN/TS 15280 je
treba ugotoviti verjetnost nastanka izmenične korozije in izvesti
ustrezne ukrepe.
32. člen
Prehode plinovodov je dovoljeno graditi čez železniške
proge ali železniške ter cestne mostove le izjemoma po pridobi‑
tvi soglasja upravljavca tega objekta. Načrtovani faktor mora v
takem primeru znašati f0 = 0,4, zahtevajo se lahko tudi posebni
varnostni ukrepi.
33. člen
(1) Pri vzporednem poteku plinovodov mora najmanjša
svetla razdalja med plinovodi znašati toliko, kot je določeno v
preglednici:
Nad imenskim
premerom
<
DN 150
DN 400
DN 600
DN 900 in več

Do imenskega
premera
DN 150
DN 400
DN 600
DN 900
>

Svetla razdalja (m)
1,00
1,50
2,00
3,00
3,50

(2) Pri vzporednem poteku plinovodov različnih imenskih
premerov se odmik računa od plinovoda z večjim premerom.
(3) Če iz konstrukcijskih ali lokacijskih razlogov ni mogoče
zagotoviti navedenih svetlih razdalj med vzporednima plinovo‑
doma, je na krajših odsekih ter v ali na posebnih konstrukcijah
plinovodnih objektov (kot na primer potek čez most, v tunelu,
v mikrotunelu, med opornimi stenami zemljišča ipd.) pod po‑
gojem izvedene analize tveganja in uporabe v njej določenih
posebnih varnostnih ukrepov dopustno svetlo razdaljo tudi
zmanjšati.
34. člen
(1) Križanja plinovodov z drugimi infrastrukturnimi objekti
morajo biti omejena na najnujnejši obseg.
(2) Načini in metode izvedbe križanj ter zaščitnih cevi
morajo ustrezati standardu SIST EN 1594.
(3) Pri izvedbi križanja je treba zagotoviti vse potrebne
ukrepe, da se preprečijo dodatne obremenitve na plinovodno
cev.
(4) Zaščitne cevi se za izvedbo križanj uporabljajo le
izjemoma.
(5) Zaščitne cevi so lahko jeklene, betonske ali iz drugega
primernega materiala, njihov izbor mora biti usklajen s siste‑
mom katodne zaščite.
35. člen
(1) Višina prekritja plinovoda nad temenom cevi mora biti
najmanj 1 m na območjih, na katerih so posamezne stavbe, na
območju poseljenosti 3 ali na območjih drugih nestanovanjskih
stavb, razen stavb za opravljanje verskih obredov in pokopali‑
ških stavb, ter 1,1 m na območjih, na katerih so posebni objekti
druge kategorije, ali na območju poseljenosti 2. Na posebnih
območjih in na območjih objektov prve kategorije ali na ob‑
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močju poseljenosti 1 je najmanjša višina prekritja odvisna od
dimenzije plinovoda in mora znašati najmanj:
– za plinovode do vključno DN 500 mm

1,1 m;

– za plinovode, večje od DN 500 mm do
vključno DN 900 mm,

1,2 m;

– za plinovode, večje od DN 900 mm,
1,3 m.
(2) Kadar je to predvideno, je treba upoštevati izsledke
analize tveganja.
(3) Manjša višina prekritja, vendar ne manj kot 0,8 m, je
dovoljena le za območja poseljenosti 3 na območjih, na katerih
so tla zvezno skalnata (5. ali višja kategorija trdote zemljine).
(4) Višina prekritja pri križanju z železniško progo mora
biti najmanj 2 m od nivoja tirnic.
(5) Višina prekritja pri križanju z avtocestami in magistral‑
nimi cestami mora biti najmanj 1,5 m od nivoja cestišča.
(6) Poznejše nasipavanje terena ali dviganje višine nad‑
kritja nad 3 m je dopustno le na podlagi predhodno izdelane
analize vpliva dodatne obremenitve.
36. člen
(1) Glede varovanja pred prekoračitvijo tlaka je obvezna
uporaba standarda SIST EN 1594.
(2) Sistem za uravnavanje tlaka mora zagotavljati, da
delovni tlak (OP) med normalnim obratovanjem v nobeni točki
plinovoda ne preseže najvišjega delovnega tlaka (MOP). Regu‑
latorji tlaka morajo biti izbrani glede na pričakovane normalne
obratovalne pogoje.
(3) Delovni tlak je najvišji nastavljeni tlak na sistemu za
uravnavanje tlaka. Kljub temu je lahko pri obratovanju pri naj‑
višjem delovnem tlaku ali blizu njega zaradi narave delovanja
sistema za uravnavanje tlaka ta presežen največ za +2,5%.
37. člen
(1) Sistem za nadzorovanje tlaka mora zagotavljati, da se
tlak zviša ali zniža v eni ali več stopnjah.
(2) Ločeno od sistema za uravnavanje tlaka je treba
obravnavati varnostne naprave, ki varujejo odvodni plinovod
ob morebitni okvari sistema za uravnavanje tlaka. Če je vgra‑
jen, mora sistem za nadzorovanje tlaka delovati neodvisno od
aktivnega sistema za uravnavanje tlaka. Ob motnji je dvig tlaka
dopusten, če obstaja sistem za varovanje, ki samodejno omeji
dvig tlaka na največ 15% nad najvišjim delovnim tlakom (MOP).
Vrednost dviga tlaka je lahko izbrana pod 15% najvišjega de‑
lovnega tlaka in pomeni najvišji tlak ob motnji (MIP).
(3) Najvišji delovni tlak (MOP) ne sme biti presežen za
daljši čas, kot je to nujno potrebno za ugotovitev napake in
vzpostavitev normalnih obratovalnih pogojev.
(4) Naprave za varovanje pred prekoračitvijo tlaka morajo
biti izbrane in nastavljene tako, da ob motnji (MIP) najvišji tlak
nikakor ni presežen.
38. člen
(1) Delovni tlak v plinovodu se lahko dvigne na nivo,
ki presega prvotno načrtovani tlak. Pred dvigom delovnega
tlaka je treba analizirati dokumentacijo o plinovodu, analizirati
dokumentacijo o dosedanjem delovanju in vzdrževanju pli‑
novoda ter analizirati in po potrebi izvesti ustrezne ukrepe za
zagotovitev ustreznosti plinovoda glede na zahteve za želeni
najvišji delovni tlak.
(2) Sistemski operater mora v prejšnjem odstavku nave‑
dene dejavnosti izvesti v soglasju z lastnikom plinovoda.
(3) Pristojnost odobritve novega najvišjega delovnega
tlaka ima na podlagi predhodnega pozitivnega mnenja neod‑
visnega strokovnega izvedenca, ki temelji na pregledu rezul‑
tatov vseh v prvem odstavku tega člena navedenih dejavnosti,
Inšpektorat za energetiko in rudarstvo oziroma pristojni organ
ministrstva, pristojnega za energetiko.
(4) Medij tlačnega preizkusa je lahko tudi zemeljski plin.
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V. GRADITEV PLINOVODOV
39. člen
Tehnične podrobnosti graditve so urejene s standardom
SIST EN 1594.
40. člen
(1) Jeklene cevi in jekleni cevni elementi se varijo po cer‑
tificiranem varilnem postopku in v skladu s standardom SIST
EN 1594, kar vključuje tudi zahteve za neporušno preizkušanje
zvarov in merila sprejemljivosti.
(2) S tem pravilnikom se predpisuje 100‑odstotni radio‑
grafski pregled zvarov ali druga enakovredna sodobna metoda
neporušnih preiskav.
41. člen
Pri polaganju plinovoda je treba upoštevati te zahteve:
– jarek za polaganje plinovoda mora biti izkopan tako, da
se s polaganjem plinovoda doseže načrtovana lega plinovoda
in preprečijo obremenitve, ki bi presegale dopustne napetosti,
ter da se onemogoči poškodovanje izolacije cevi plinovoda;
– plinovod na kamnitih tleh se mora dodatno trajno zašči‑
titi pred poškodbami v jarku, da se izolacija ne poškoduje;
– plinovod mora biti zavarovan pred spodkopavanjem,
plavljenjem, nestabilnostjo tal, zemeljskimi plazovi in drugimi
nevarnostmi, ki utegnejo povzročiti premikanje ali dodatno
obremenitev cevi plinovoda;
– nadzemni deli plinovoda in njegovi sestavni deli, ki niso
ograjeni, morajo biti zavarovani pred neposrednimi poškodba‑
mi, če obstaja nevarnost za take poškodbe;
– plinovod mora biti tako označen, da je mogoče slediti
njegovemu poteku. Način in pogostost označb se določita gle‑
de na konfiguracijo terena in druge razmere v naravi;
– pred polaganjem in zasipanjem plinovoda v jarku se za‑
gotovi pregled izolacije; vsa mesta, ki so bila izolirana na kraju
vgradnje, se preizkusijo na prebojno trdnost izolacije.
VI. SEKCIJSKE ZAPORNE POSTAJE
42. člen
(1) Plinovod je treba s pomočjo sekcijskih zapornih postaj
razdeliti na posamezne odseke. Pri določanju razdalje med
sekcijskimi zapornimi postajami je treba upoštevati delovni tlak,
imenski premer plinovoda in možnost dostopa ter potrebo po
sekcijskih zapornih postajah zaradi obratovanja.
(2) Oddaljenost med posameznimi sekcijskimi zapornimi
postajami sme biti od 10 do 18 km.
43. člen
Pri določitvi lokacije, odmikov, graditve, zagona in vplivov
sekcijskih postaj na okolje je treba upoštevati te zahteve:
– pogoni sekcijskih zapornih organov morajo biti lahko do‑
stopni. Upravljanje sekcijskih zapornih postaj mora biti mogoče
z nivoja tal. Zahtevnejši odseki plinovoda morajo biti opremljeni
s samodejno delujočimi zapornimi postajami;
– vsak odsek plinovoda med sekcijskima zapornima po‑
stajama mora imeti zaporne organe za izpuščanje zemeljskega
plina;
– pri normalnem obratovanju raven hrupa ne sme prese‑
gati zakonsko določenih vrednosti.
VII. ČISTILNE POSTAJE
44. člen
Za notranje čiščenje plinovoda in zaradi možnosti nadzora
nad stanjem plinovoda morajo biti v plinovod vgrajene čistilne
postaje, ki so sestavljene iz čistilnih cevi z armaturo ter napra‑
vami za pošiljanje in sprejemanje čistilnikov.
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45. člen
Plinovodi, v katerih se lahko iz zemeljskega plina izloči
kondenzat, morajo imeti naprave za odstranjevanje in ločeva‑
nje kondenzata iz plinovoda.
VIII. MERILNE, REGULACIJSKE IN MERILNOREGULACIJSKE POSTAJE
46. člen
Pri načrtovanju, graditvi, zagonu ter obratovanju merilnih,
regulacijskih in merilno‑regulacijskih postaj je treba upoštevati
zahteve glede varovanja tlaka, varnostne odmike, določene s
tem pravilnikom, in funkcionalno‑tehnične zahteve, določene s
standardom SIST EN 1594.
IX. ZAŠČITA PLINOVODOV PRED KOROZIJO
47. člen
Pri zaščiti plinovodov pred korozijo je treba upoštevati te
zahteve:
– pri izbiri ustreznega načina zaščite plinovodov pred
korozijo je treba v fazi načrtovanja in graditve plinovoda
upoštevati SIST EN 1594 za pasivno in aktivno zaščito pred
korozijo;
– nadzemni odseki plinovoda morajo biti zaščiteni pred
atmosferskimi vplivi z ustreznim zaščitnim premazom (pasivna
zaščita), pri čemer se upoštevajo predpisi o ukrepih in pogojih
za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo;
– kadar je to mogoče, morajo biti sestavni deli plinovoda
pred dobavo na kraj vgraditve tovarniško zaščiteni;
– vkopani ali podvodni odseki plinovoda morajo biti za‑
ščiteni pred korozijo z ustreznim zaščitnim sredstvom (pasivna
zaščita) in sistemom katodne zaščite (aktivna zaščita);
– pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju sistema katodne
zaščite je obvezna uporaba standardov SIST EN 12954, SIST
EN 50162, SIST EN 12068 in SIST EN 13509.
X. PREIZKUŠANJE IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
PLINOVODA
48. člen
(1) Plinovod in njegovi sestavni deli morajo biti pred začet‑
kom obratovanja tesnostno in trdnostno preizkušeni skladno s
standardom SIST EN 1594.
(2) Pri tesnostnem preizkusu plinovoda mora biti najmanj‑
ši preizkusni tlak enak najvišjemu delovnemu tlaku (MOP).
(3) Kot preizkusni medij se praviloma uporablja voda. Če
se pri trdnostnem preizkusu plinovoda in njegovih sestavnih
delov uporablja zrak, inertni plin ali zemeljski plin, je največja
dopustna napetost v materialu cevi glede na najnižjo mejo
elastičnosti:
1. za zrak in inertni plin 50%,
2. za zemeljski plin 30%.
(4) Preizkusni medij, ki je bil uporabljen za preizkušanje,
se mora odstraniti tako, da nima škodljivih vplivov na okolje.
49. člen
(1) Po uspešno opravljenem trdnostnem in tesnostnem
preizkusu plinovoda je treba plinovod osušiti.
(2) Načini sušenja plinovoda so določeni s standardom
SIST EN 1594.
50. člen
Sistemski operater mora voditi s predpisi zahtevano do‑
kumentacijo, najmanj pa to dokumentacijo:
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– podatke o lokaciji plinovoda in plinovodnih objektih;
– podatke o vseh prehodih plinovoda čez cesto, železni‑
ške proge, podzemne objekte, kanale in reke;
– dovoljenje za graditev plinovoda;
– podatke o najvišjem delovnem tlaku (MOP);
– podatke o premeru, tipu in debelini stene cevi plino‑
voda;
– dokumentacijo o nadzoru in preizkušanju;
– zapisnik komisij za tehnični pregled;
– uporabno dovoljenje;
– projektno in drugo tehnično dokumentacijo;
– projekt izvedenih del (PID);
– dokumentacijo, ki jo zahtevajo predpisi o varstvu pred
požarom;
– dokumentacijo o preizkusih opreme in materiala;
– sistemska obratovalna navodila;
– navodila za vzdrževanje plinovodov z vsemi sestavnimi
deli.
51. člen
Sistemski operater hrani dokumentacijo iz prejšnjega čle‑
na med uporabo plinovodnega omrežja in do njegove fizične
odstranitve.
XI. OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE
52. člen
Za zagotovitev varnosti in zanesljivosti obratovanja
plinovodnega omrežja sistemski operater pri izvajanju svojih
dejavnosti poleg skladnosti z zakoni in predpisi, ki urejajo
delovanje sistemskega operaterja, upošteva tudi dobro teh‑
nično prakso.
53. člen
(1) Plinovod ali njegov del je treba opustiti tako, da opu‑
ščeni plinovod ali njegov del ne bi pomenil vira nevarnosti.
Plinovod ali njegov del mora biti zato izoliran od delujočega
omrežja, razplinjen in po potrebi napolnjen z inertnim plinom
ali drugo primerno snovjo.
(2) Za opuščeni plinovod ali njegov del, ki ni fizično
odstranjen, je treba kljub opustitvi voditi dokumentacijo, ki je
predpisana v 51. členu tega pravilnika.
XII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
54. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdr‑
ževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list
RS, št. 60/01 in 54/02).
(2) Vloge za izdajo soglasja za posege v prostor, vložene
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo skladno s
Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni
list RS, št. 60/01 in 54/02).
55. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-201/2008
Ljubljana, dne 3. februarja 2010
EVA 2009-2111-0034
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo
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479.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o vete‑
rinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o monitoringu in nadzoru salmonel
1. člen
V Pravilniku o monitoringu in nadzoru salmonel (Uradni
list RS, št. 25/06,14/07 122/07 in 73/09) se 1. člen spremeni
tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo metode monitoringa in nad‑
zora salmonel v matičnih jatah kokoši, jatah kokoši nesnic in jatah
brojlerjev v skladu s 4. členom Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2003/99/ES z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz
in povzočiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS
in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS (UL L št. 325 z dne
12. 12. 2003, str. 31), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta
2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih
direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosa‑
nitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L
št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352), in za izvajanje:
– Uredbe (ES) 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sve‑
ta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih
opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili
(UL L št. 325 z dne 12. 12. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2009 z dne 18. marca 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta
in Sveta in Uredbe (ES) št. 1003/2005 v zvezi z nadzorom in
testiranjem salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in puranov
(UL L št. 73 z dne 19. 3. 2009, str. 5), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2160/2003/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1003/2005 z dne 30. junija
2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja Skupno‑
sti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele
v matičnih jatah Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES)
št. 2160/2003 (UL L št. 170 z dne 1. 7. 2005, str. 12), zadnjič
spremenjene s Popravkom Uredbe Komisije (ES) št. 213/2009
z dne 18. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003
Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1003/2005
v zvezi z nadzorom in testiranjem salmonele v matičnih jatah
Gallus gallus in puranov (UL L št. 251 z dne 24. 9. 2009, str.
38), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1003/2005/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1177/2006 z dne 1. avgusta
2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega par‑
lamenta in Sveta glede zahtev za uporabo posebnih metod
nadzora v okviru nacionalnih programov za nadzor salmonele
pri perutnini (UL L št. 212 z dne 2. 8. 2006, str. 3; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1177/2006/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1168/2006 z dne 31. julija
2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja Sku‑
pnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmo‑
nele pri kokoših nesnicah vrste Gallus gallus in o spremembi
Uredbe (ES) št. 1003/2005 (UL L št. 211 z dne 1. 8. 2006, str.
4), zadnjič spremenjene s Popravkom Uredbe Komisije (ES)
št. 1168/2006 z dne 31. julija 2006 o izvajanju Uredbe (ES)
št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja
Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov sal‑
monele pri kokoših nesnicah vrste Gallus gallus in o spremembi
Uredbe (ES) št. 1003/2005 (UL L št. 251 z dne 24. 9. 2009, str.
46), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1168/2006/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 646/2007 z dne 12. junija 2007
o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega Parlamenta
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in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti Salmonella Enteritidis in Salmonella Typhimurium v pitovnih piščancih
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1091/2005 (UL L št. 151 z dne
13. 6. 2007, str. 21), zadnjič spremenjene s Popravkom Uredbe
Komisije (ES) št. 646/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju
Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta
glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti Salmonella
Enteritidis in Salmonella Typhimurium v pitovnih piščancih in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1091/2005 (UL L št. 251 z dne 24. 9.
2009, str. 43), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 646/2007/ES).«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se tretja alinea spremeni tako,
da se glasi:
»– v jatah brojlerjev v skladu s prvo alinejo točke 1(b)
Priloge Uredbe 646/2007/ES na način, določen v 2. točki iste
priloge.«.
3. člen
Poglavje V.a se spremeni tako, da se glasi:
»V.a NADOMESTILA
12.a člen
(nadomestila)
(1) Kadar se nosilec dejavnosti zaradi odrejenih ukrepov
iz 11. člena tega pravilnika, ki jih mora izvesti v skladu z lastnim
načrtom za monitoring in nadzor zaradi ugotovitve prisotnosti
serovarov Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium v odraslih matičnih jatah kokoši Gallus Gallus in v odraslih
jatah kokoši nesnic Gallus gallus, odloči živali oddati v zakol ali
usmrtitev, se mu izplača nadomestilo za zaklane ali usmrčene
živali, če je nosilec dejavnosti:
1. obvestil VURS o ugotovitvi salmonel v jati v skladu s
4. členom tega pravilnika;
2. poskrbel za odvzem in analizo vzorcev v skladu s
6. členom tega pravilnika;
3. izvedel vse ukrepe v skladu s tem pravilnikom.
(2) Višina nadomestila iz prejšnjega odstavka znaša
8 EUR za odraslo matično ptico oziroma 4,4 EUR za odraslo
kokoš nesnico. Če nosilec dejavnosti živali proda za zakol,
se vrednost nadomestila zmanjša za vrednost, ki jo je dobil s
prodajo teh živali.
(3) Izplačilo nadomestila iz tega člena se izvede v skladu
z 8. in 10. členom Pravilnika o odškodninah na področju vete‑
rinarstva (Uradni list RS, št. 105/07).«.
4. člen
Priloga 3 se črta.
5. člen
(1) Nadomestilo iz novega 12.a člena pravilnika se za
odrasle jate kokoši nesnic Gallus gallus izplača za živali, ki so
bile zaklane ali usmrčene od 16. oktobra 2009 dalje.
(2) Ne glede na tretji odstavek novega 12.a člena se za
živali, ki so bile zaklane ali usmrčene od 16. oktobra 2009 do
dneva uveljavitve tega pravilnika, vloga za nadomestilo vloži
najkasneje v 15 dneh od dneva uveljavitve tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-50/2009
Ljubljana, dne 2. februarja 2010
EVA 2009-2311-0167
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Odredba o določitvi vstopnega mejnega
prehoda za mednarodne inšpekcije
Organizacije za prepoved kemičnega orožja

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o nadzoru
strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje
(Uradni list RS, št. 29/06) izdaja ministrica za notranje zadeve
v soglasju z ministrom za zunanje zadeve

ODREDBO
o določitvi vstopnega mejnega prehoda
za mednarodne inšpekcije Organizacije
za prepoved kemičnega orožja
1. člen
Za prihod mednarodne inšpekcije Organizacije za pre‑
poved kemičnega orožja se kot vstopni mejni prehod določi
mejni prehod za mednarodni zračni promet Ljubljana – Brnik,
na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o
določitvi vstopnega mejnega prehoda za mednarodne inšpek‑
cije Organizacije za prepoved kemičnega orožja (Uradni list
RS, št. 10/00).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-118/2009/6 (2131-04)
Ljubljana, dne 10. februarja 2010
EVA 2009-1711-0033
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
Soglašam!
Samuel Žbogar l.r.
Minister
za zunanje zadeve

USTAVNO SODIŠČE
481.

Odločba o razveljavitvi drugega odstavka
282. člena Zakona o pravdnem postopku

Številka: U-I-164/09-13
Datum: 4. 2. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za‑
četem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani, na seji 4. fe‑
bruarja 2010

o d l o č i l o:
Drugi odstavek 282. člena Zakona o pravdnem postopku
(Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 –
ur. p. b., 52/07, 73/07 – ur. p. b. in 45/08) se razveljavi.
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Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj predlaga oceno ustavnosti drugega od‑
stavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadalje‑
vanju ZPP), ki za primer neupravičenega izostanka tožene
stranke s poravnalnega naroka ali (če poravnalni narok ni bil
razpisan) s prvega naroka za glavno obravnavo določa, če so
izpolnjeni zakonski pogoji, izdajo zamudne sodbe proti toženi
stranki, čeprav je odgovorila na tožbo. Pri izpodbijani ureditvi
gre po njegovem mnenju za neizpodbojno domnevo, da je to‑
žena stranka odgovor na tožbo umaknila, oziroma za zakonsko
fikcijo, da tega procesnega dejanja ni bilo. V vsakem primeru
naj sodišče pri izdaji zamudne sodbe ne bi smelo upoštevati
navedb tožene stranke v odgovoru na tožbo, saj ta vrsta sodbe
temelji na predpostavki izrecnega priznavanja tožbene dejan‑
ske podlage. Predlagatelj izpodbijano določbo razlaga tako,
da je sodišče dolžno izdati zamudno sodbo le tedaj, ko tožena
stranka ne pristopi na prvi narok za glavno obravnavo, ne glede
na to, da je bil razpisan tudi poravnalni narok. Meni tudi, da iz
nje izhaja, da sodišče pri izdaji zamudne sodbe ne sme upo‑
števati niti do trenutka izostanka z naroka pravočasno podane
materialnopravne ugovore, ki se upoštevajo le, če se tožena
stranka nanje sklicuje (npr. nesorazmerna pogodbena kazen,
zastaranje), niti splošno znanih dejstev, ki so toženi stranki v
prid, če se nanje sklicuje.
2. Predlagatelj meni, da iz 23. člena Ustave, ki vsebuje
jamstvo učinkovitega sodnega varstva brez nepotrebnega od‑
lašanja, izhaja dolžnost države, da ustrezno organizira sodni
sistem in da sprejme ustrezne procesne predpise, ki bodo s
procesnimi dolžnostmi in z omejitvami strank v postopku za‑
gotavljali, da bo tisti, ki uveljavlja sodno varstvo, v razumnem
času prišel do sodne odločbe. Zato naj ne bi bilo načelnih ovir
za uzakonitev dolžnosti sodelovanja strank v postopku, ki se
v pravdi uveljavlja s predpisanimi sankcijami v smislu prekluzij
glede podajanja trditvenega in dokaznega gradiva, kakor tudi
z omejenostjo pravnih sredstev za izpodbijanje sodnih odločb.
Predlagatelj kljub temu opozarja, da mora biti sankcija za opu‑
stitev sodelovalne dolžnosti stranke v postopku sorazmerna s
posledico, ki bi nastala, če ta sankcija ne bi bila predpisana.
Funkcija procesnega prava naj bi bila namreč tudi v zagotavlja‑
nju, da so sodne odločbe materialnopravno pravilne. Zato naj bi
bil pri zasledovanju ciljev hitrosti in koncentracije postopka za‑
konodajalec vezan na dolžnost izbire takih sankcij za procesne
opustitve strank, ki manj posegajo v strankin pravni položaj. Po
oceni predlagatelja nesorazmerne procesne sankcije pomenijo
poseg v človekovo pravico do sodnega varstva (prvi odstavek
23. člena Ustave).
3. Predlagatelj navaja, da izpodbijani drugi odstavek
282. člena ZPP vsebuje sankcijo, ki je povsem nesorazmerna
s ciljem zakonodajalca, to je s koncentracijo in hitrostjo prav‑
dnega postopka. Njegovo stališče je, da je ta nesorazmernost
še posebej očitna v primeru neupoštevanja materialnopravnih
ugovorov tožene stranke, katerih dejanska podlaga je nespor‑
na, kar ni v nikakršni soodvisnosti s trajanjem glavne obravna‑
ve. Zakonodajalec naj bi imel možnost preprečiti nepotrebno
prelaganje narokov za glavne obravnave z uveljavitvijo drugač‑
nih sankcij, predvsem z omejevanjem izvajanja posameznih
dokazov, kot je storil v petem odstavku 282. člena ZPP. Pre‑
dlagatelj meni, da bi alternativno lahko še naprej veljal sistem
pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 45/08 – v nadaljevanju
ZPP‑D), ko se je prvi narok za glavno obravnavo lahko opravil
brez navzočnosti tožene stranke, ki si je tako sama odvzela
možnost aktivnega sodelovanja pri izvajanju dokazov. Meni,
da bo omejena možnost izpodbijanja zamudne sodbe v končni
fazi pomenila, da sodišče ne bo zagotavljalo varstva resničnim
imetnikom materialnih pravic, in to ne zaradi dopustnega raz‑
polaganja strank s tožbenimi zahtevki in ugovori, pač pa zaradi
zakonske fikcije, ki zaradi opustitve procesnega dejanja izniču‑
je drugo pravočasno opravljeno procesno dejanje. Izpodbijana
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ureditev naj bi bila iz doslej navedenih razlogov v neskladju
tudi s pravico do izjave »kot eno od izrazov pravice do sodne‑
ga varstva«. Predlagatelj uveljavlja tudi neskladje izpodbijane
določbe s pravico do enakosti pred zakonom (drugi odstavek
14. člena Ustave). Navedeno neskladje vidi v domnevno privi‑
legiranem položaju tožeče stranke, ki ne pristopi na prvi narok,
v primerjavi s toženo stranko v istem položaju. Tožeča stranka
naj bi se imela namreč možnost izogniti izdaji sodbe na podlagi
odpovedi s preklicem fiktivne izjave o odpovedi zahtevku brez
utemeljevanja upravičenosti izostanka z naroka.
4. Državni zbor Republike Slovenije v odgovoru na zah‑
tevo pojasnjuje, da je bil splošni namen nove ureditve sistema
sankcij za izostanek z naroka za glavno obravnavo (282. člen
ZPP) v sanaciji sistemskih pomanjkljivosti ZPP, ki ni omogočal
učinkovitega zagotavljanja sodnega varstva pravic. V praksi naj
bi se pokazalo, da se načelo koncentracije glavne obravnave
ne uresničuje dosledno, saj je bila izjema celo končanje obrav‑
nave na drugem naroku. Državni zbor pojasnjuje, da ZPP pred
ZPP‑D ni vzpostavil instrumentov za zagotovitev tega načela,
hkrati pa ni vseboval sankcij za neaktivnost strank v sodnem
postopku, zlasti za primer, ko ena od strank ne pride na narok.
To pa naj bi omogočalo prelaganje narokov in zavlačevanje
postopkov. Zato naj bi spremenjeni 282. člen ZPP zasledoval
cilj zagotovitve večje aktivnosti in odgovornosti obeh strank v
pravdnem postopku ter cilj pospešitve postopka, ki naj bi se
zaključil v primeru neupravičene odsotnosti strank. Izpodbija‑
na obveznost izdaje zamudne sodbe naj bi tako po eni strani
sankcionirala neaktivnost tožene stranke v postopku, po drugi
strani pa naj bi vplivala na to, da se bo stranka naroka ven‑
dar udeležila in omogočila zaključek postopka. Državni zbor
dodaja, da je po vsebini in učinku povsem enako sankcijo za
izostanek tožene stranke z naroka leta 2004 uvedel že Zakon
o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in nasl.
– v nadaljevanju ZDSS‑1). Državni zbor opozarja, da izjavljanje
v postopku ni strankina obveznost in da stranke k aktivnemu
sodelovanju v postopku ni moč prisiliti, vendar ima lahko njena
neaktivnost, če je na to prej opozorjena, določene negativne
posledice. Po stališču Državnega zbora iz zakonskega konte‑
ksta izpodbijane določbe izhaja, da je toženi stranki možnost
izjave v postopku dana, saj je zamudno sodbo mogoče izdati
– če so izpolnjeni siceršnji pogoji iz 318. člena ZPP – le, če je
bila tožena stranka pravilno vabljena na narok, opozorjena na
posledice izostanka in če ni izkazala upravičenih razlogov za
izostanek, oziroma če ni splošno znanih okoliščin, ki ga upravi‑
čujejo. Državni zbor šteje za pomembno tudi to, da je posledice
zamude mogoče odpraviti z uporabo pravnega instituta vrnitve
v prejšnje stanje.
5. Državni zbor navaja, da ima cilj učinkovitega sodnega
postopka, ki ga zasleduje zakonodajalec, ustavnopravni pomen
v okviru pravice do sodnega varstva iz 23. člena Ustave. Za‑
konodajalec naj bi v določeni meri omejil pravico do izjave, da
bi lahko v večji meri zagotovil pravico do sodnega varstva. S
presojano omejitvijo naj bi se tudi v javnem interesu zagotavljali
pravna varnost in zaupanje v pravo. Po stališču Državnega
zbora povsem enakega učinka na koncentracijo postopka in
možnost njegovega zaključka na prvem naroku ne bi bilo
mogoče doseči z drugimi sredstvi. Kolikor pa bi zakonodaja‑
lec v okviru ocene primernosti sredstev lahko uporabil druge
možnosti za doseganje istega cilja, naj bi glede tega vprašanja
imel določeno polje proste presoje. Državni zbor meni, da je
izpodbijana ureditev sorazmerna v ožjem smislu, saj je tako
stroga sankcija sorazmerna pomenu glavne obravnave, poleg
tega pa naj bi imela tožena stranka precejšnje možnosti, da
prepreči nastanek zamudnih posledic. Državni zbor zavrača
očitke o neskladju z načelom enakosti pred zakonom predvsem
zato, ker položaj toženca ni povsem enak položaju tožnika. Ne
strinja se niti z razlago prvega odstavka 282. člena ZPP v zvezi
s petim odstavkom 317. člena ZPP, kot jo ponuja predlagatelj.
6. Tudi Vlada Republike Slovenije ne pritrjuje ustavno‑
pravnim očitkom predlagatelja. Poudarja, da je izpodbijana
ureditev posledica ugotovitev teorije in prakse, da sodišča pred
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uveljavitvijo ZPP‑D niso imela primernih možnosti za zagoto‑
vitev koncentracije glavne obravnave, ki je najpomembnejši
stadij pravdnega postopka. Načelo, da je tudi obveznost strank
samih, da s skrbnim in z odgovornim ravnanjem v postopku
prispevajo k njegovi pospešitvi in ekonomičnosti, naj v prete‑
klosti ne bi bilo dovolj izpeljano. Vlada izpostavlja velik pomen
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz 23. člena
Ustave, s katero je povezano načelo ekonomičnosti in pospe‑
šitve postopka, kakor tudi načelo koncentracije glavne obrav‑
nave. Država naj bi imela obveznost zagotoviti takšno ureditev
pravdnega postopka, po kateri neaktivnost ene stranke ne bo
nasprotne stranke prikrajšala za učinkovito pravico do sodnega
varstva. Vlada (podobno kot Državni zbor) opozarja na celoto
zakonskih določb, ki skupaj z drugim odstavkom 282. člena
ZPP določajo pogoje za izdajo zamudne sodbe ali za njeno
razveljavitev. Pojasnjuje, da se je zakonodajalec odločil za
tako strogo sankcijo, ker je praksa pokazala, da so bile rešitve,
veljavne do ZPP‑D, z vidika koncentracije glavne obravnave
neučinkovite. Po mnenju Vlade vložitev morebitnega odgovora
na tožbo ne pomeni, da sodišče navedb v prejetem odgovoru
sploh ne bo upoštevalo. Vlada meni, da izpodbijana določba ni
v neskladju z Ustavo.
7. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
poslana predlagatelju, ki nanju ni odgovoril.
B. – I.
8. Izpodbijani drugi odstavek 282. člena ZPP je kot del
novega in povsem spremenjenega 282. člena ZPP stopil v
veljavo z uveljavitvijo ZPP‑D (1. 10. 2008). V slovensko uredi‑
tev pravdnega postopka je prinesel drugo (dodatno) možnost
izdaje zamudne sodbe, ki jo je bilo pred navedeno zakonsko
novelo moč izdati le po postopku, predvidenem v 318. členu
ZPP.1 Člen 282 ZPP se v celoti glasi:
»Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno
obravnavo, če poravnalni narok ni bil razpisan, ne pride tožeča
stranka, izda sodišče sodbo na podlagi odpovedi, če so izpol‑
njeni pogoji iz 317. člena tega zakona.
Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obrav‑
navo, če poravnalni narok ni bil razpisan, ne pride tožena stran‑
ka, sodišče pod pogoji, ki jih določa ta zakon, izda zamudno
sodbo, čeprav je tožena stranka odgovorila na tožbo. Če iz
navedb tožeče stranke ne izhaja utemeljenost tožbenega zah‑
tevka, na naroku pa tožeča stranka tožbe ustrezno ne popravi,
sodišče tožbeni zahtevek zavrne.
Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obrav‑
navo, če poravnalni narok ni bil razpisan, ne pride nobena
stranka, se šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila.
Če na kakšen poznejši narok ne pride tožeča stranka, pa
sodišče ne izda sodbe na podlagi stanja spisa (peti odstavek
tega člena), se šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila, ra‑
zen če se tožena stranka ne strinja z domnevo umika tožbe.
Če na kakšen poznejši narok ne pride nobena stranka,
sodišče odloči glede na stanje spisa, če je že opravilo narok,
na katerem so se izvajali dokazi, in je dejansko stanje dovolj
pojasnjeno (sodba na podlagi stanja spisa). Tako ravna sodišče
tudi v primeru, če na narok ne pride ena stranka, nasprotna
stranka pa predlaga odločitev glede na stanje spisa. Zoper
sklep, s katerim sodišče zavrne predlog za odločitev glede na
stanje spisa, ni pritožbe.
Določbe prejšnjih odstavkov se uporabijo, če je bila stran‑
ka pravilno vabljena in ni izkazala upravičenih razlogov za
izostanek oziroma ni splošno znanih okoliščin, iz katerih izhaja,
da stranka iz upravičenih razlogov ni mogla priti na narok.
1 Pred ZPP-D je ZPP v tedaj veljavnem 282. členu določal,
da se obravnava vseeno opravi, če ne pride na prvi ali kakšen po‑
znejši narok za glavno obravnavo tožeča ali tožena stranka. V tedaj
veljavnem prvem odstavku 209. člena ZPP je bilo določeno, da na‑
stane mirovanje postopka, če stranka, ki je bila v redu povabljena,
ne pride, druga pa predlaga mirovanje, razen če je stranka, ki ni
prišla na narok, predlagala, naj se narok opravi v njeni odsotnosti.
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Sodišče stranko v vabilu na narok opozori na posledice
izostanka z naroka.«
9. Izpodbijana določba nalaga sodišču prve stopnje2 dol‑
žnost, da zoper toženo stranko izda zamudno sodbo (sodbo, s
katero v celoti ali delno ugodi zahtevku), če so za to izpolnjeni
predpisani zakonski pogoji. Pogoji za izdajo zamudne sodbe
zaradi neupravičenega izostanka z naroka so zgolj deloma ne‑
posredno zajeti v izpodbijani določbi, in sicer v njenem prvem
stavku. Iz te določbe izhaja, da za izdajo zamudne sodbe za‑
došča neupravičen izostanek tožene stranke3 s poravnalnega
naroka ali s prvega naroka za glavno obravnavo, če poravnalni
narok ni bil razpisan. Izdaje zamudne sodbe ne ovira dejstvo,
da je tožena stranka odgovorila na tožbo.4 Poleg drugega od‑
stavka 282. člena ZPP je treba pri presoji pogojev za izdajo za‑
mudne sodbe upoštevati še šesti odstavek 282. člena ZPP, po
katerem je mogoče izdati zamudno sodbo le, če je bila tožena
stranka pravilno vabljena5 in ni izkazala upravičenih razlogov
za izostanek oziroma ni splošno znanih okoliščin, iz katerih iz‑
haja, da stranka iz upravičenih razlogov ni mogla priti na narok.
Če je sodišče pravočasno seznanjeno z obstojem upravičenih
razlogov za izostanek stranke z naroka, narok preloži (115. člen
ZPP). Zamuda naroka iz upravičenega vzroka je tudi podlaga
za razveljavitev zamudne sodbe in za vrnitev pravde v stanje,
v katerem je bila pred zamudo (116. člen ZPP). Izpodbijana
določba glede nadaljnjih pogojev za izdajo zamudne sodbe
odkazuje (»pod pogoji, ki jih določa ta zakon«) na prvi odsta‑
vek 318. člena ZPP, ki določa, da je tako sodbo mogoče izdati,
če: (1) je bila toženi stranki pravilno vročena tožba v odgovor,
vendar nanjo ni odgovorila v zakonskem roku; (2) ne gre za
zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati; (3) uteme‑
ljenost tožbenega zahtevka izhaja iz dejstev, ki so navedena
v tožbi;6 (4) dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso
v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, ali z dejstvi,
ki so splošno znana. V nekaterih posebnih pravdnih postopkih
izpodbijane določbe ni mogoče uporabiti,7 v drugih primerih
pa lahko stranki dejansko »izključita« njeno uporabo s svojim
ravnanjem, če se glavni obravnavi pisno odpovesta,8 ali pa
do uporabe določbe ne more priti, ker v gospodarskem sporu
sodišče brez razpisa naroka izda sodno odločbo.9
10. Ustavno sodišče je lahko v postopkih odločanja o
zahtevah za oceno ustavnosti zakonov, ki jih vložijo sodišča po
23. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
2 Iz 349. člena ZPP v zvezi z drugim odstavkom 348. člena
ZPP izhaja, da izpodbijane določbe drugega odstavka 282. člena
ZPP v pritožbenem postopku ni mogoče niti smiselno uporabiti.
3 Položaj, ko se prvega naroka ne udeleži nobena od prav‑
dnih strank, ureja tretji odstavek 282. člena ZPP.
4 Odgovor na tožbo je moral biti očitno pravočasen (prvi
odstavek 277. člena ZPP) in obrazložen (278. člen ZPP), sicer
zamudna sodba po drugem odstavku 282. člena ZPP tako ali tako
ne bi prišla v poštev, ker bi bila že prej izdana zamudna sodba proti
toženi stranki po prvem odstavku 318. člena ZPP ali t. i. neprava
zamudna sodba proti tožeči stranki po drugem ali tretjem odstavku
318. člena ZPP.
5 Pojem pravilnega vabljenja na narok določajo drugi in tretji
odstavek 113. člena ZPP, sedmi odstavek 282. člena ZPP, drugi
odstavek 280. člena ZPP (za narok za glavno obravnavo) in tretji
odstavek 305.c člena ZPP (za poravnalni narok).
6 Tožba mora biti torej sklepčna. Sodišče bo pri presoji sklep‑
čnosti upoštevalo vse navedbe tožnika v tožbi in v morebitnih
kasnejših pripravljalnih vlogah pred narokom (glej A. Galič, Zakon
o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona
in stvarnim kazalom, Uradni list RS, Ljubljana 2008, str. 40).
7 Zamudne sodbe ni v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij
med starši in otroki (prvi odstavek 412. člena ZPP), v sporih majhne
vrednosti pa se v določenih primerih izostanka pravilno vabljene
tožene stranke z naroka izda sodba na podlagi pripoznave (tretji
odstavek 454. člena ZPP), v drugih pa nastopi fikcija umika vseh
njenih dokaznih predlogov, razen listinskih dokazov, ki jih je pred‑
hodno že predložila sodišču (prvi odstavek 455. člena ZPP).
8 Člen 279.a ZPP.
9 Člen 488 ZPP.
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– ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS), v bistveno drugačnem
položaju kot tedaj, ko odloča o pobudah za oceno ustavnosti
predpisov, ki ne učinkujejo neposredno. Pobudniki morajo imeti
za izpodbijanje pravni interes, kar pomeni, da se po drugem
odstavku 24. člena ZUstS od njih zahteva dokaz, da so izčrpali
vsa pravna sredstva. Pogosto do tedaj že obstaja ustaljena
sodna praksa, ki razlaga predpis v skladu z ustaljenimi me‑
todami razlage pravnih pravil. Sodna razlaga ustavno sporne
določbe pripomore h kvalitetni in k argumentirani ustavnosodni
presoji, saj prežene dvome o pomenu predpisa.10 Pri odločanju
o zahtevi, ki utegne biti vložena zelo kmalu po uveljavitvi pred‑
pisa, se pogosteje pojavijo razlagalni dvomi ali nejasnosti. Če
take nejasnosti niso pomembne za ustavnosodno presojo, se
Ustavnemu sodišču do njih ni treba opredeliti.11 Glede drugih
razlagalnih dilem pa mora pojasniti, katera razlaga izpodbijane
določbe je najbolj razumna in prepričljiva ter jo vzeti za podlago
svoje presoje.12
11. Iz zakona izhaja, da je namen sankcije za izostanek
z naroka povečati aktivnost in odgovornost strank ter s tem
preprečiti zavlačevanje oziroma omogočiti zaključek postopka
tudi v primerih neupravičene neudeležbe strank.13 Zamudna
sankcija velja za vsak prvi narok, na katerega je bila stranka po‑
vabljena. Velja tudi za poravnalni narok, katerega cilj je doseči
sklenitev sodne poravnave in s tem na najbolj učinkovit način
končati postopek. Ustavno sodišče ne sledi razlagi predlagate‑
lja, da zamudne sodbe ni mogoče izdati, če je tožena stranka
izostala samo s poravnalnega naroka, ki je bil razpisan samo‑
stojno ali v istem terminu kot prvi narok za glavno obravnavo.
Izostanek s poravnalnega naroka je namreč samostojen pogoj
nastanka zamudnih posledic. Temu pritrjuje tudi sodna praksa,
ki se je razvila v zvezi s prvim odstavkom 28. člena ZDSS‑1, ki
je vsebinsko podoben drugemu odstavku 282. člena ZPP.14 V
zvezi z izdajo zamudne sodbe kot posledico neupravičenega
izostanka tožene stranke po drugem odstavku 282. člena ZPP
je treba poudariti, da iz 318. člena ZPP, na katerega se sklicuje
izpodbijana določba, izhaja, da sodišče prve stopnje pri izdaji
zamudne sodbe preverja le, da dejstva, na katera se opira tož‑
beni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam
tožnik (ne pa tožena stranka), ali z dejstvi, ki so splošno znana
(glede katerih v polni meri velja razpravno načelo iz 7. člena
ZPP in jih sodišče praviloma ne sme ugotavljati po uradni
dolžnosti).15 Sodišče odloči na podlagi procesnega gradiva, ki
ga je prispevala le tožeča stranka. Tako razlaga izpodbijano
določbo tudi pravna stroka.16 Drugačnim stališčem Vlade glede
posledic izpodbijane določbe v primeru neupravičenega izo‑
stanka tožene stranke Ustavno sodišče ne more pritrditi.
10 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-330/05, U-I331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07
in OdlUS XVI, 79).
11 Tako je glede izpodbijane določbe npr. pri vprašanju, kako
sodišče ravna v primeru, da tožeča stranka na naroku popravi ne‑
sklepčno tožbo, ki ga jezikovni okvir določbe ne rešuje (glej npr. A.
Galič, Prve izkušnje z novelo ZPP-D, v: VII. dnevi civilnega prava:
22.–23. april 2009, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti
v Ljubljani, Ljubljana 2009, str. 38.
12 Če se kasneje v sodni praksi ustali drugačna razlaga, je
to dejavnik, ki ga mora Ustavno sodišče upoštevati pri morebitni
ponovni ustavnosodni presoji določbe.
13 Poročevalec DZ, št. 21/08, str. 135.
14 Višje Delovno in socialno sodišče je v sodbi in sklepu
št. Pdp 517/2005 z dne 23. 9. 2005 zapisalo, da bi moralo sodišče
prve stopnje na podlagi prvega odstavka 28. člena ZDSS-1 izdati
zamudno sodbo že zaradi izostanka tožene stranke s poravnalnega
naroka, in da ni bilo potrebno, da je sodišče prve stopnje po ugo‑
tovitvi, da zaradi izostanka tožene stranke s poravnalnega naroka
poskus poravnave ni uspel, nadaljevalo s prvim narokom za glavno
obravnavo, na katerem je izdalo izpodbijano zamudno sodbo.
15 Drugi odstavek 318. člena ZPP, ki govori o »okoliščinah, o
katerih je treba dobiti obvestila« ne pomeni podlage za ugotavljanje
materialnopravno pomembnih dejstev po uradni dolžnosti.
16 A. Galič 2009, cit. delo, str. 37.
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B. – II.
12. Predlagatelj izpodbijani ureditvi očita, da posega v
pravico tožene stranke do izjave v postopku. To upravičenje
razume kot del pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka
23. člena Ustave. Vendar je Ustavno sodišče te očitke v skladu
z ustaljeno ustavnosodno presojo obravnavalo v okviru pravice
do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, torej v okviru
pravice do kontradiktornega postopka.
13. Pravica do kontradiktornega sodnega postopka je
eden od najpomembnejših izrazov pravice do enakega varstva
pravic. Sodišče mora dati vsaki stranki možnost, da se izjavi
o navedbah in zahtevkih nasprotne stranke. Iz Ustave izhaja,
da se mora postopek voditi ob spoštovanju temeljne zahte‑
ve po enakopravnosti in procesnem ravnotežju strank ter ob
spoštovanju njihove pravice, da se lahko branijo pred vsemi
procesnimi dejanji, ki bi lahko vplivala na njihove pravice ali
interese. S tem temelji na spoštovanju človekove osebnosti,
saj vsakomur zagotavlja možnost priti do besede v postopku,
ki zadeva njegove pravice in interese, in tako preprečuje, da
bi človek postal le predmet postopka. Stranki in vsakomur, ki
ima stranki enak položaj, mora biti zato omogočeno, da navaja
argumente za svoja stališča ter da se izjavi tako glede dejan‑
skih kot glede pravnih vprašanj. Stranki mora biti zagotovljena
pravica, da navaja dejstva in dokaze ter da se izjavi o naved‑
bah nasprotne stranke in o rezultatih dokazovanja, kot tudi
pravica, da je ob izvajanju dokazov navzoča. Pravici stranke,
da se v postopku izjavi, pa na drugi strani ustreza obveznost
sodišča, da vse (pravne in dejanske) navedbe stranke vzame
na znanje, da pretehta njihovo dopustnost in upoštevnost ter da
se do tistih navedb, ki so dopustne in za odločitev bistvenega
pomena, v obrazložitvi sodbe tudi opredeli.17 Pravdne stranke
imajo na podlagi 22. člena Ustave pravico do tega, da sodišče
njihove trditve in stališča, če so postavljena v skladu z določba‑
mi pravdnega postopka in če niso očitno pravno nepomembni,
obravnava, ovrednoti in obrazloženo sprejme ali zavrne.18
14. Sodišče se mora torej predvsem seznaniti z vsemi
vlogami, izjavami, navedbami, s trditvami, z dokaznimi predlogi
in ugovori strank, vendar mora vsebinsko preučiti ter (če so
pravno upoštevni) pri odločanju upoštevati in se v obrazložitvi
opredeliti le do tistih, ki so v skladu s procesnimi pravili.19 Če
je neko procesno določbo treba razlagati tako, da so (ne glede
na njihovo pravno pomembnost) na določen način ali po pre‑
teku določenih rokov podane navedbe strank nedopustne, ali
celo tako, kot je v obravnavanem primeru, da postanejo sprva
pravilno podane navedbe zaradi krivdne opustitve udeležbe pri
drugem procesnem dejanju naknadno nedopustne, sodišče teh
navedb pri odločanju ne upošteva in se do njih ne opredeljuje.
Vendar mora zakon, ki odreja take pravne posledice, zadostiti
zahtevam 22. člena Ustave.20
15. V slovenski pravni teoriji in praksi je splošno sprejeto,
da zamudna sodba sloni na sistemu t. i. afirmativne litiskon‑
testacije, ki ocenjuje toženčevo pasivnost kot priznavanje to‑
žnikovih dejanskih navedb.21 V postopku za izdajo zamudne
17 Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-60/03 z dne
4. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 131/03 in OdlUS XII, 93) in št. Up373/97 z dne 22. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 19/01 in OdlUS X,
108).
18 Tako Ustavno sodišče v sklepu št. Up-118/95 z dne 11. 6.
1998 (OdlUS VII, 227).
19 Primerjaj z A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, GV
Založba, Ljubljana 2004, str. 239–240.
20 Nemška ustavna doktrina sprejema stališče, da se dol‑
žnost opredelitve do strankinih navedb nanaša le na navedbe, ki
so bile podane na materialno in procesno pravilen (zakonit) način,
če izjemoma ne gre za zakon, ki pomeni nedopustno oblikovanje
zaščitnega področja prvega odstavka 103. člena nemške ustave
(K.-G. Zierlein v: D. Umbach in T. Clemens (ur.), Grundgesetz,
Mitarbeitkommentar und Handbuch, 2. knjiga, C. F. Müller Verlag,
Heidelberg 2002, str. 1210–1211).
21 Tako npr. L. Ude, Civilno procesno pravo, Uradni list RS,
Ljubljana 2002, str. 307, in sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips
840/2007 z dne 6. 12. 2007.
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sodbe sodišču dejanskega stanja ni treba ugotavljati, ampak
vzame kot podlago zamudne sodbe dejansko stanje, ki je na‑
vedeno v tožbi.22 Zato zamudne sodbe s pritožbo ni mogoče
izpodbijati zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanske‑
ga stanja (drugi odstavek 338. člena ZPP). Izpodbijani drugi
odstavek 282. člena ZPP vzpostavlja fikcijo priznanja v tožbi
navedenih dejstev kot sankcijo zaradi šele naknadne pasivnosti
tožene stranke. Kot je Ustavno sodišče pojasnilo v 9. točki ob‑
razložitve te odločbe, do izdaje zamudne sodbe zaradi izostan‑
ka s prvega naroka niti ne more priti, če ni tožena stranka pred
tem pravočasno in obrazloženo odgovorila na tožbo.23 S takim
odgovorom je jasno pokazala, da aktivno nasprotuje zahtevku
(prvi odstavek 278. člena ZPP). Izpodbijana določba zahteva
torej neupoštevanje pravočasne in pravilno izražene procesne
aktivnosti tožene stranke. S tem posega v pravico do enakega
varstva pravic tožene stranke iz 22. člena Ustave. Izpodbijana
določba omejuje pravico iz 22. člena Ustave tudi zato, ker po‑
meni odmik od načela poštenega sodnega postopka, ki pomeni
tudi zahtevo, da zgradba in struktura pravdnega postopka v
okvirih dispozitivnega in razpravnega načela sodišču čim bolj
omogočata in lajšata pravilno in popolno ugotovitev pravno
pomembnih dejstev življenjskega primera ter pravilno uporabo
materialnega prava, s tem pa izdajo pravilne in zakonite sodne
odločbe.24 Na račun tega (končnega) cilja pravdnega postopka
načelo pospešitve in ekonomičnosti postopka ne bi smelo biti
hipertrofirano.25
16. Človekove pravice je mogoče omejiti le v primerih, ki
jih izrecno določa Ustava, in zaradi varstva človekovih pravic
drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave). Po ustaljeni ustavno‑
sodni presoji je mogoče omejiti človekovo pravico, če je zako‑
nodajalec zasledoval ustavno dopusten cilj in če je omejitev
skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s tistim
izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države
(splošno načelo sorazmernosti).
17. Iz zakonodajnega gradiva izhaja, da je temeljni cilj
ZPP‑D pospešitev postopka in koncentracija glavne obravna‑
ve ob hkratnem varovanju ustavnih in konvencijskih jamstev
poštenega sojenja.26 V tej zvezi je predlagatelj novele štel za
potrebno med drugim izpeljati in praktično uveljaviti načelo,
da je tudi odgovornost strank in njihovih pooblaščencev, da
pripomorejo k pospešitvi in koncentraciji postopka, ter določiti
oziroma postrožiti sankcije za izostanek strank z narokov in
s tem zagotoviti večjo procesno disciplino strank v postopku
oziroma omogočiti zaključek postopka na prvi stopnji tudi v
primeru neudeležbe strank.27 Drugi odstavek 282. člena ZPP
naj bi imel pomembno vlogo pri doseganju navedenih ciljev,
saj naj bi pomembno vplival na koncentracijo, pospešitev in
22 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-201/01 z dne 6. 11.
2003 (Uradni list RS, št. 117/03 in OdlUS XII, 110).
23 Odgovor na tožbo je obrazložen, če toženec navede dej‑
stva, ki odgovor utemeljujejo, in predlaga tudi dokaze (A. Galič,
Sankcije za neaktivnost strank v pravdnem postopku, Zbornik
znanstvenih razprav LXIII, Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana
2003, str. 161). Pri zahtevi za predložitev dokazov tožene stranke
je sicer treba upoštevati razporeditev dokaznega bremena v kon‑
kretnem primeru, tako da odgovora na tožbo pogosto ni moč šteti
za formalno pomanjkljivega le zato, ker v njem niso predlagani
dokazi. Poleg tega lahko tožena stranka v odgovoru na tožbo poda
le ugovore pravne narave.
24 Nemško Zvezno ustavno sodišče je v sklepu št. 2 BvR
701/80 z dne 9. 7. 1980 poudarilo, da je ustavna pravica do izjave
v postopku iz 103. člena nemške ustave (med drugim) namenjena
(tudi) razjasnitvi dejanske podlage sodne odločitve. Kot navaja
K.-G. Zierlein, cit. delo, str. 1192, ta pravica prispeva k optimizaciji
iskanja resnice v sodnih postopkih in čim boljši zaščiti materialnih
pravic občanov.
25 J. Zobec v: L. Ude, A. Galič (red.), Pravdni postopek, Zakon
s komentarjem, 1. knjiga, Uradni list RS in GV založba, Ljubljana
2005, str. 110.
26 Poročevalec DZ, št. 21/08, str. 15.
27 Prav tam, str. 15–16.
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ekonomičnost postopka.28 V bistvenem enako opredeljen cilj
izpodbijane določbe izhaja tudi iz odgovora Državnega zbora
in mnenja Vlade. Po oceni Ustavnega sodišča gre nedvomno
za ustavno dopusten cilj, zaradi katerega je zakonodajalec
smel omejiti pravico tožene stranke iz 22. člena Ustave. Kon‑
centracija, pospešitev in ekonomičnost pravdnega postopka
namreč niso le pomembna zakonska načela ZPP (glej 11. člen
in drugi odstavek 298. člena ZPP), pač pa so ključnega po‑
mena za učinkovito zagotovitev pravice do sodnega varstva
brez nepotrebnega odlašanja iz prvega odstavka 23. člena
Ustave. Pasivnost stranke ne sme povzročiti, da nasprotna
stranka ne bi mogla uveljaviti svoje pravice do sodnega var‑
stva. Država ima celo dolžnost poskrbeti za sankcioniranje
neaktivnosti strank v pravdnem postopku.29 Iz ustaljene sodne
prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadalje‑
vanju ESČP) izhaja, da je pravica do sojenja v razumnem roku
izjemnega pomena za sámo pravico do sodnega varstva ter da
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP)
države pogodbenice zavezuje organizirati svoje pravne sisteme
tako, da sodišča lahko izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka
6. člena EKČP, vključno z razumno dolžino postopka. Po oceni
ESČP iz pozitivne dolžnosti države pri varovanju človekovih
pravic izhaja, da mora država organizirati sodstvo tako, da
je zagotovljeno dejansko uresničevanje pravice do sojenja v
razumnem roku.30
18. Glede na to, da poseg v pravico do enakega varstva pra‑
vic iz 22. člena Ustave toženih strank v pravdnih postopkih zasle‑
duje ustavno dopusten cilj in da s tega vidika torej ni nedopusten,
je treba oceniti še, ali je izpodbijana ureditev v skladu s splošnim
načelom sorazmernosti. Oceno, ali ne gre morda za prekomeren
poseg, opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. strogega testa so‑
razmernosti. Ta test obsega presojo treh vidikov posega: (1) ali je
ocenjevani poseg primeren za dosego zasledovanega cilja v tem
smislu, da je ta cilj s posegom dejansko mogoče doseči; (2) ali
je poseg sploh nujen (potreben) za dosego zasledovanega cilja;
(3) ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto člove‑
kovo pravico sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja oziroma
koristim, ki bodo zaradi posega nastale (načelo sorazmernosti v
ožjem pomenu oziroma načelo proporcionalnosti). Le če poseg
prestane vse tri vidike testa, je ustavno dopusten (glej odločbo
št. U‑I‑18/02 z dne 24. 10. 2003, Uradni list RS, št. 108/03 in
OdlUS XII, 86; 25. točka obrazložitve).
19. Ustavno sodišče pri presoji primernosti posega v člo‑
vekove pravice ocenjuje, ali je poseg sploh primeren za dosego
ustavno dopustnega cilja omejitve človekove pravice. Pri tem
mora ocenjevano določbo presojati v njenem kontekstu in ugo‑
toviti, kako v praksi součinkuje skupaj z drugimi določbami iste‑
ga predpisa in tudi drugih predpisov. Zakonodajalec je ocenil, da
je bila sistemska pomanjkljivost ureditve pravdnega postopka
pred novelo ZPP‑D v tem, da ZPP sodiščem ni dajal zadostnih
možnosti za zagotovitev koncentracije glavne obravnave kot
enega izmed temeljnih instrumentov za zagotovitev pospešitve
in ekonomičnosti postopka.31 Zakonodajalec je imel za dosega‑
nje tega namena nedvomno na razpolago več možnosti, znanih
tako v teoriji kot v primerjalnem pravu. Pomembno je, da se pri
zasledovanju ciljev pospešitve, ekonomičnosti in koncentracije
pravdnega postopka ni omejil le na novo ureditev sankcij zaradi
izostanka z naroka. ZPP‑D v splošnem bolj, kot je to veljalo
doslej, poudarja načelo, da je tudi odgovornost oziroma breme
strank, da prispevajo h koncentraciji in pospešitvi postopka, kot
tudi k vsebinski kakovosti sodnega varstva.32 Takih novosti je
v ZPP več – za obravnavani primer so pomembne npr. izrecno
zapisana zahteva po obrazloženem in substanciranem prere‑
Prav tam, str. 136.
29 A. Galič 2003, cit. delo, str. 158 in 160.
30 O teh pogledih ESČP Ustavno sodišče podrobneje v od‑
ločbi št. U-I-65/05 z dne 22. 9. 2005 (Uradni list RS, št. 92/05 in
OdlUS XIV, 72).
31 Poročevalec DZ, št. 21/08, str. 2.
32 A. Galič 2008, cit. delo, str. 16.
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kanju dejstev (drugi odstavek 214. člena ZPP); možnost, da
sodišče stranki naloži predložitev pisnega povzetka obsežne
listinske dokumentacije (četrti odstavek 226. člena ZPP); mo‑
žnost pridobitve pisnih izjav prič (236.a člen ZPP); pooblastilo
sodišču za izvajanje materialnega procesnega vodstva v fazi
priprav za glavno obravnavo, skupaj s postavljanjem rokov za
opravo procesnih dejanj in premikom prekluzij glede navajanja
dejstev in predložitve dokazov na čas pred prvo glavno obrav‑
navo (prvi trije odstavki 286.a člena ZPP) ter obveznost pravo‑
časnega vlaganja pripravljalnih vlog tako, da ne bo potrebna
preložitev naroka (četrti odstavek 286.a člena ZPP). Namen
teh sprememb je predvsem zagotoviti, da bo procesno gradivo
zbrano čim prej, tako da bi bil postopek končan že na prvem
naroku, kakor tudi v povečanju možnosti sodišča, da okvir in
način vodenja postopka prilagaja okoliščinam in značilnostim
vsakega posameznega primera.33
20. Nova ureditev pravdnega postopka je torej bistveno
povečala možnosti materialnega procesnega vodstva sodišča,
tako časovno kot po naboru zakonskih pooblastil. Materialno
procesno vodstvo (»odprto sojenje«) na naroku za glavno
obravnavo lahko, če ima sodnik tedaj že jasno izdelano pravno
diagnozo spora, pripomore k popolnejši in pravilnejši ugotovi‑
tvi spornega dejanskega stanja ter k večji koncentraciji in h
pospešitvi postopka.34 Če se ta metoda vodenja pravdnega
postopka širi v njegovo pisno (predobravnavno) fazo, skupaj
s prekluzijami, z zahtevo po obrazloženem prerekanju trditev
nasprotne stranke v roku, ki ga postavi sodišče, s pravočasnim
pošiljanjem pripravljalnih vlog in z drugimi spremembami, je s
tem nedvomno do neke mere zmanjšan pomen glavne obrav‑
nave in ustnega dela postopka sploh. Ta namreč ni več nujno
faza, v kateri bi si stranki na narokih izmenjavali pisne vloge in
podajali trditve, dokazne predloge ter druga drugi prerekali zatr‑
jevana dejstva. Te ugotovitve ne more spremeniti okoliščina, da
je sodnikom v konkretnih primerih prepuščena široka diskrecija
glede uporabe posameznih novosti, ki jih je uvedel ZPP‑D,
saj bo odločitev sodišča odvisna od značilnosti in okoliščin
konkretnega primera.35 Pri pripravi glavne obravnave morajo
namreč sodišča vedno izbrati tisto metodo, ki je v posameznem
primeru najprimernejša. Pri tem morajo vselej spoštovati načela
koncentracije, ekonomičnosti in pospešitve postopka. Kadar
je materialno procesno vodstvo pomaknjeno v fazo priprav
na glavno obravnavo, je njegov cilj v tem, da je potrebno pro‑
cesno gradivo zbrano že pred prvim narokom. Ustnemu delu
postopka tedaj preostane samo še izvedba dokazov, strankam
pa sodelovanje v dokaznem postopku in ustno dopolnjevanje
svojih pravnih pogledov, stališč in utemeljitev.
21. Že pred uveljavitvijo izpodbijanega drugega odstavka
282. člena ZPP in drugih sprememb z ZPP‑D je bilo lahko
sporno, ali neudeležba pravilno vabljenega toženca na glavni
obravnavi res vedno ovira hiter in učinkovit zaključek postop‑
ka.36 Zakonodajalčev cilj zagotoviti večjo aktivnost in odgovor‑
nost strank v postopku ima namreč smisel in težo le tedaj, če
je aktivnost smotrna in učinkovita, ne pa sama sebi namen.
Navzočnost tožene stranke na glavni obravnavi (do katere je
ta sicer vedno upravičena) je v nekaterih situacijah celo nepo‑
trebna in z določenega vidika v nasprotju z zakonodajalčevo
težnjo po gospodarnosti postopka. To velja npr. za primere,
ko iz pisnih vlog izhaja, da je dejansko stanje med strankama
nesporno, ali ko je odgovor na tožbo očitno utemeljen in v
njem vsebovane toženčeve navedbe in predloženi pisni dokazi
že sami po sebi utemeljujejo zavrnitev zahtevka (npr. zaradi
ugovora izpolnitve terjatve, potrjenega z notarsko overjeno
pobotnico upnika ali z bančnim potrdilom). Predlagatelj pravilno
Poročevalec DZ, št. 21/08, str. 16.
Primerjaj z N. Betetto v: L. Ude, A. Galič (red.), Pravdni
postopek, Zakon s komentarjem, 2. knjiga, Uradni list RS in GV
založba, Ljubljana 2006, str. 584.
35 A. Galič 2008, cit. delo, str. 36.
36 To, da so sodišča prelagala naroke kljub neupravičenemu
izostanku te ali one stranke, ni bila sistemska napaka postopka,
pač pa napačna praksa pri vodenju konkretnih postopkov.
33
34
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opozarja tudi na materialnopravne ugovore tožene stranke, ki
se upoštevajo le, če se stranka nanje sklicuje, in za katere je
ob izdaji zamudne sodbe po izpodbijani določbi treba šteti, kot
da niso bili podani.37
22. Vse pomisleke glede dejanskega učinka prisiljevanja
tožene stranke k udeležbi na glavni obravnavi je (kot je Ustav‑
no sodišče nakazalo že v 20. točki obrazložitve te odločbe)
ZPP‑D z novimi pooblastili sodišča in novimi procesnimi bre‑
meni strank le okrepil. Struktura ZPP sodišču zdaj omogoča,
da že pred glavno obravnavo zbere procesno gradivo in pridobi
potrebna pojasnila od obeh strank postopka – prav tako pa mu
omogoča, da ob upoštevanju večje procesne aktivnosti tožnika,
ki bo pogosto vplivala na izid postopka, primerno sankcionira
toženo stranko, ki kljub pravilnemu vabljenju ne pride na prvi
narok za glavno obravnavo. Tudi za »prisilno« udeležbo na
poravnalnem naroku (ki se ga tožena stranka ne udeleži zaradi
iskrene pripravljenosti na sodno poravnavo, pač pa le iz strahu
pred izdajo zamudne sodbe) ni mogoče sklepati, da lahko
nezanemarljivo poveča število sodnih poravnav. Zato Ustav‑
no sodišče ugotavlja, da izpodbijana določba nima nobenega
dodatnega koristnega učinka na doseganje ciljev učinkovitosti,
hitrosti, ekonomičnosti in koncentracije pravdnega postopka.
23. Vsi navedeni razlogi po oceni Ustavnega sodišča
kažejo na to, da presojana omejitev človekove pravice tožene
stranke do kontradiktornega postopka ni primerna za dose‑
ganje ciljev iz 17. točke obrazložitve te odločbe. Izpodbijana
zakonska ureditev pomeni prekomeren poseg v pravico tožene
stranke do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Ker
je Ustavno sodišče neskladje izpodbijane ureditve z Ustavo
ugotovilo že iz tega razloga, ni ocenjevalo drugih očitkov pre‑
dlagatelja. Drugi odstavek 282. člena je zato razveljavilo.
C.
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS ter druge alineje drugega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v
sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki dr. Mitja
Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna
Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je spre‑
jelo s petimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika
Mozetič in Tratnik.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

BANKA SLOVENIJE
482.

Sklep o dajanju v prodajo in obtok zbirateljskih
kovancev ob Svetovnem prvenstvu v poletih v
Planici

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno be‑
sedilo) ter petega odstavka 5. člena in 10. člena Zakona o
priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja Svet
Banke Slovenije
37 Npr. ugovor zastaranja po 335. členu in ugovor nesoraz‑
merne pogodbene kazni po 252. členu Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 83/01 in nasl. – OZ). V praksi so možni primeri,
ko je tak ugovor uspešen tudi, če se upoštevajo le dejstva, ki jih
je navedla tožeča stranka, ali primeri, ko so takšna pravno upo‑
števna dejstva, ki jih navede tožena stranka, zelo očitna in lahko
ugotovljiva.
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SKLEP
o dajanju v prodajo in obtok zbirateljskih
kovancev ob Svetovnem prvenstvu v poletih
v Planici
1
Banka Slovenije bo 15. marca 2010 dala v prodajo in
obtok zbirateljske kovance, in sicer zlatnike z nominalno
vrednostjo 100 eurov in srebrnike z nominalno vrednostjo
30 eurov, izdane ob Svetovnem prvenstvu v poletih v Planici,
z znamenji, ki so določena z Uredbo o obsegu izdaje, sesta‑
vinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev
ob Svetovnem prvenstvu v poletih v Planici (Uradni list RS,
št. 63/09).
2
Prodajna cena zlatnika in srebrnika bo višja od njihove no‑
minalne vrednosti, in sicer bo prodajna cena zlatnika 200 eurov,
srebrnika pa 40 eurov.
3
Vsi zbirateljski kovanci iz 1. točke tega sklepa so zakonito
plačilno sredstvo na območju Republike Slovenije v višini no‑
minalne vrednosti, ki je označena na njih.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. GP-14/10
Ljubljana, dne 9. februarja 2010
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

Jože Tratnik
Predsednik
zanj
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SODNI SVET
483.

Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev
kandidatur na mesto podpredsednika
Okrožnega sodišča v Mariboru

Na podlagi določbe četrtega odstavka 62. člena Zakona o
sodiščih (ZS‑UPB‑4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami
in dopolnitvami) Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana, objavlja naslednji

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom za vložitev kan‑
didatur na mesto:
– podpredsednika Okrožnega sodišča v Mariboru.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti ži‑
vljenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in opisom orga‑
nizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo ter program
dela sodišča.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30‑ih dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik Sodnega sveta RS
Branko Masleša l.r.

Stran

1414 /

Št.

12 / 19. 2. 2010
484.

Uradni list Republike Slovenije
Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev
kandidatur na mesto predsednika Okrajnega
sodišča v Cerknici

Na podlagi določbe četrtega odstavka 62. člena Zakona o
sodiščih (ZS‑UPB‑4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami
in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana, na 12. seji dne 4. 2. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom za vložitev kan‑
didatur na mesto:
– predsednika Okrajnega sodišča v Cerknici.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti ži‑
vljenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in opisom orga‑
nizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo ter program
dela sodišča.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30‑ih dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik Sodnega sveta RS
Branko Masleša l.r.
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OBČINE
BOROVNICA
485.

Sklep o ustavitvi postopka priprave
Občinskega lokacijskega načrta za območje
urejanja B1S/8 – Rimska cesta

Na podlagi 7. in 30. člena Statuta Občine Borovnica (Ura‑
dni list RS, št. 6/08 in 81/09) župan Občine Borovnica sprejme

SKLEP
o ustavitvi postopka priprave Občinskega
lokacijskega načrta za območje urejanja B1S/8 –
Rimska cesta
1.
Ustavi se postopek priprave Občinskega lokacijskega
načrta za območje urejanja B1S/8 – Rimska cesta.
2.
Postopek priprave je bil začet v letu 2005 na pobudo obči‑
ne. Območje občinskega lokacijskega načrta je bilo določeno z
linijo, ki poteka na zahodu ob trasi železniške proge od parcele
št. 3273/3, k.o. Borovnica v smeri severa do parcele št. 2123/2,
k.o. Borovnica. Od tukaj se po Cerkovi cesti spusti do Zalarjeve
ceste oziroma do objekta »Cukalova štala«, kjer v smeri proti
vhodu prečka Paplerjevo cesto, zajame kompleks župnijske
zgradbe ter se po Rimski cesti proti jugu nadaljuje do meje na‑
menske rabe s kmetijskimi zemljišči, ki zaključujejo območje.
V teku postopka se je občina odločila, da postopek ustavi
do sprejetja novega Občinskega prostorskega načrta, saj so
nekateri lastniki zemljišč dali pobudo za spremembo namenske
rabe zemljišč.
3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne
veljati takoj po objavi. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu.
Št. 3505-0002/2006-26
Borovnica, dne 10. februarja 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

šitev varstva občanov in premoženja, zunanjega videza naselij
in javnih površin na območju Občine Brezovica ter sankcije za
taka ravnanja.
Namen tega odloka je uresničevanje pravice ljudi do var‑
nosti in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo v
telesno in duševno celovitost posameznika ali posameznice (v
nadaljnjem besedilu: posameznik), ovirajo izvrševanje pravic in
dolžnosti ljudi, državnih organov, organov samoupravnih lokal‑
nih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ali z drugimi dejanji
posegajo v pravne pravice lokalne skupnosti.
Osebe na območju Občine Brezovica so dolžne urediti
svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo ali motijo drugih
pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja
in počutja, da skrbijo za urejen videz svojega kraja in da ne
opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle‑
dnji pomen:
(1) javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagoto‑
vljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in
zakonih;
(2) javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod
določenimi pogoji dostopen vsakomur;
(3) zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali pose‑
sti in je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika ali lastnice
(v nadaljnjem besedilu: lastnik), posestnika ali posestnice (v
nadaljnjem besedilu: posestnika) ali druge upravičene osebe;
(4) pretep je medsebojno izmenjavanje udarcev, brc ali
podobna uporaba fizične sile med dvema ali več osebami;
(5) nedostojno vedenje je vedenje posameznika ali skupi‑
ne, s katerim povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje
posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in de‑
janji škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe
pri uradnem poslovanju;
(6) prireditev ali javni shod je vnaprej organizirano zbira‑
nje občanov, ki traja več kot eno uro;
(7) poseganje na zemljišča v lasti občine ali javnega
dobrega je postavljanje predmetov, ograj, materiala, barak,
objektov (ki niso gradbeni objekti), nasipanje …;
(8) prosto gibanje živali je prosto spuščena žival v naselju
brez neposrednega nadzora lastnika, vodnika ali skrbnika.
3. člen
(vzdrževanje javnega reda in miru)

BREZOVICA
486.

Odlok o varstvu javnega reda in miru

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 100/05 ZLS‑UPB2, 14/07, 60/07 in 76/08) in
16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06)
je Občinski svet Občine Brezovica na 22. redni seji dne 22. 10.
2009 sprejel

ODLOK
o varstvu javnega reda in miru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se ureja varstvo javnega reda in miru,
določajo ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru, kr‑

(1) Vzdrževanje javnega reda in miru je delovanje skupno‑
sti, ki s predpisi in ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja,
da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter
javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku.
(2) Za red v objektu ali na določenem območju skrbi tisti,
ki je odgovoren za njegovo zagotavljanje v okviru svojih pristoj‑
nosti ali predpisov.
II. PREKRŠKI ZOPER JAVNI RED IN MIR
4. člen
(nedostojno vedenje)
(1) Kdor se na javnem kraju prepira, vpije ali se nedostoj‑
no vede na način, opisan v 5. točki 2. člena tega odloka, se
kaznuje z globo 100 evrov.
(2) Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do
uradne osebe pri uradnem poslovanju, se kaznuje z globo
400 evrov.
(3) Kdor na javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne
organe ali na vsiljiv način ponuja spolne usluge in s tem koga
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moti, povzroči vznemirjenje ali zgražanje ljudi, se kaznuje z
globo 200 evrov.
(4) Kdor povzroča prekomeren hrup, še posebej v času
od 22. ure pa do 6. ure, kakor tudi ob nedeljah in praznikih, se
kaznuje z globo 200 evrov.
5. člen
(beračenje na javnem kraju)
(1) Kdor na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje z bera‑
čenjem za denar ali druge materialne dobrine, se kaznuje z
globo 40 evrov.
(2) Občinski redar osebo iz prvega odstavka zadrži na
kraju prekrška in o tem obvesti policijo, če oseba po izreku
globe ali opozorilu nadaljuje s kršitvijo.
6. člen
(prenočevanje na javnem kraju)
(1) Kdor prenočuje ali spi na javnih površinah ali v javnih
objektih, ki za to niso namenjeni, in s takšnim ravnanjem koga
vznemirja, se kaznuje z globo 85 evrov.
(2) Osebo iz prvega odstavka se odstrani z javne površine
ali iz objekta, v primeru ponovitve prekrška se osebo zadrži na
kraju in o tem obvesti policijo.
7. člen
(uporaba nevarnih predmetov)
(1) Kdor uporablja petarde (karbid) ali druge zmesi za
pokanje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti,
se kaznuje z globo 200 evrov.
(2) Pokanje z naštetimi sredstvi se izjemoma dovoljuje v
času določenih praznikov, vendar se morajo upoštevati varno‑
stna navodila, ki jih predvideva zakon o eksplozivih.
8. člen
(poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe)
(1) Kdor namerno poškoduje napis ali oznako državnega
organa, organa samoupravne lokalne skupnosti ali nosilca jav‑
nih pooblastil, kdor namerno raztrga, zamaže ali na drug način
poškoduje oziroma odstrani uradno objavljeno odločbo (odloč‑
be, sklepi) teh organov v času, ko takšna odločba učinkuje, se
kaznuje z globo 200 evrov.
(2) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, stori prekr‑
šek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 400 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo
200 evrov.
9. člen
(pisanje po objektih)
Kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno do‑
stopnih krajih, razen na krajih, kjer je to dovoljeno, se kaznuje
z globo 200 evrov.
10. člen
(vandalizem)
Kdor namenoma poškoduje, prevrne, odstrani ali kako
drugače v nasprotju z namenom uporabe ravna s spominskimi
obeležji in z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna in‑
frastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave
in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških površi‑
nah in podobne javne naprave, se kaznuje z globo 200 evrov.
11. člen
(kampiranje)
(1) Kdor kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali
na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, se
kaznuje z globo 85 evrov.
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(2) Kampiranje je dovoljeno samo na mestih za kam‑
piranje, ki so določena v prostorskih aktih občine. Pogoje in
red kampiranja na območju, določenem za kampiranje, določi
samoupravna lokalna skupnost.
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 400 evrov.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se
za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje z globo
200 evrov.
12. člen
(uporaba živali)
(1) Lastnik, vodnik in skrbnik mora žival, s katero se giblje
po naselju ali izven naselja na kmetijskih površinah, imeti pod
nadzorom.
(2) Lastnik, vodnik in skrbnik živali ne sme voditi in pu‑
ščati po javnih površinah in javnih objektih tam, kjer to ni
dovoljeno.
(3) Lastnik, vodnik in skrbnik mora poskrbeti, da žival po
nepotrebnem s hrupom ne vznemirja okolice.
(4) Lastnik, vodnik in skrbnik mora za živaljo počistiti
iztrebke.
(5) Lastnik, vodnik in skrbnik, ki krši prvi, drugi, tretji ali
četrti odstavek tega člena, se kaznuje z globo 200 evrov. Kdor
pri posamezniku s ščuvanjem ali razkazovanjem živali name‑
noma povzroči občutek strahu ali ogroženosti, se kaznuje z
globo 500 evrov.
(6) Določila iz prvega in drugega odstavka se ne upošte‑
vajo za živino, ki se nadzorovano vodi na ali s paše.
13. člen
(poseganje na zemljišča v lasti občine ali javnega dobra)
(1) Kdor brez predhodnega pisnega soglasja upravnega
organa občine posega na zemljišče v lasti občine ali javnega
dobrega, se kaznuje z globo 500 evrov.
(2) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, stori prekr‑
šek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 2.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo
500 evrov.
(4) Odstranitev posega z zemljišč iz prvega odstavka tega
člena na podlagi inšpekcijske odločbe, opravi javno komunalno
podjetje na stroške povzročitelja. V primeru, da povzročitelj
ni znan, nosi stroške odstranitve lastnik zemljišča, predmete
poseganja se odloži na deponiji komunalnega podjetja, kjer se
hranijo 30 dni, po preteku tega roka jih podjetje lahko uniči ali
proda na dražbi.
14. člen
(pustiti, voziti, prati, popravljati vozila na javnih površinah)
(1) Na vseh javnih površinah, ki niso javne prometne po‑
vršine ali niso določene za popravila ali pranje vozil ali vožnjo
(na zelenicah, trgih …), je prepovedano pustiti, prati, voziti ali
popravljati vozila, kršitelj se kaznuje z globo 250 evrov.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo
500 evrov.
(4) Vozilo, ki ga lastnik ali uporabnik pusti na javni površini
iz prvega odstavka tega člena in ga kljub odredbi ne odstrani v
roku 3 dni, ga na podlagi inšpekcijske odredbe o odstranitvi od‑
strani javno komunalno podjetje. Stroške odstranitve in hrambe
vozila nosi lastnik vozila. Vozilo se po 3 mesecih hrambe lahko
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predela skladno z zakonodajo, stroške predelave nosi lastnik
vozila.
15. člen
(poškodovanje drevja, okrasnega grmičevja ali cvetja
na javnih površinah)
(1) Kdor poškoduje drevje, okrasno grmičevje ali cvetje na
javnih površinah, se kaznuje z globo 100 evrov.
(2) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, stori prekr‑
šek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 400 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo
200 evrov.
16. člen
(prireditve, javni shodi)
(1) Organizator prireditve ali shoda si za prireditev pridobi
soglasje upravnega organa. Vlogo za soglasje mora organi‑
zator podati na upravni organ najmanj osem dni pred izvedbo
prireditve ali shoda.
(2) Organizator prireditve ali javnega shoda mora na pri‑
reditvenem prostoru zagotoviti:
– ustrezno število rediteljev,
– red in čistočo,
– da v času prireditve niso presežene dovoljene ravni
hrupa,
– da zaključi prireditev v dovoljenem času,
– da se parkiranje izvaja v skladu z zakonom,
– dodatna parkirna mesta oziroma prostore,
– da je prireditveni prostor opremljen z ustreznimi poso‑
dami za komunalne odpadke,
– da v roku 24 ur po zaključku prireditve ali javnega
shoda, ki ga določa upravni akt, očisti in odstrani postavljene
objekte ter ostale naprave in prireditveni prostor zapusti v sta‑
nju, kot je bil pred izvedbo
– in druge pogoje iz upravnega dovoljena ali soglasja.
(3) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost stori prekršek
iz prvega in drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo
1.000 evrov.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali
posameznik se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega
člena kaznuje z globo 500 evrov.
17. člen
(vožnja v naravnem okolju)
(1) Na območju Občine Brezovica se je v naravnem okolju
prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z
vozili na motorni pogon in s kolesi.
Naravno okolje iz prejšnjega odstavka so vsa območja
zunaj vasi in naselij, infrastrukturnih objektov in zunaj nekate‑
goriziranih cest ter drugih prometnih površin, ki so namenjene
za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi o cestah
in predpisi o varnosti cestnega prometa. Za kršitev tega člena
se kršitelja kaznuje z globo 500 evrov.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega
člena je dovoljeno ustavljanje ali parkiranje vozil na motorni
pogon in koles v pasu 5 m izven vozišča, če je ustavljanje ali
parkiranje v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in
če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča.
(3) Prepoved iz 1. člena te uredbe ne velja za:
– službene vožnje pri opravljanju lovske in ribiške čuvaj‑
ske službe, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in vete‑
rinarske službe, za inšpekcijski nadzor, za delo preiskovalnih
sodnikov in državnih tožilcev, vojske, policije ter gasilcev,
– gospodarjenje z gozdovi,
– opravljanje kmetijskih del,
– opravljanje geodetskih del,
– opravljanje geoloških del,
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– urejanje vodotokov in hudourniških območij,
– vzdrževanje infrastrukturnih objektov,
– pomoč pri reševanju v primeru naravnih in drugih ne‑

– pripravo in vzdrževanje vseh vrst smučarskih prog na
zasneženi površini.
(4) Na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim
voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so
zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati,
regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi s
posebnim namenom), je prepovedano organiziranje voženj z
vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros
vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim po‑
dobne vožnje.
18. člen
(postavljanje letnih vrtov ali drugih izdelkov iz dejavnosti)
(1) Kdor brez predhodnega soglasja upravnega organa
občine na javno površino ali del ceste postavi letni vrt ali izdelke
iz dejavnosti, se kaznuje z globo 250 evrov.
(2) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo
500 evrov.
(4) Inšpektor odredi povzročitelju odstranitev posega iz
prvega odstavka tega člena. V primeru neupoštevanja odredbe
inšpektorja odstranitev izvede javno komunalno podjetje na
stroške povzročitelja.
19. člen
(sežiganje komunalnih odpadkov ali drugih odpadkov)
(1) Kdor sežiga komunalne odpadke ali druge odpadke,
se kaznuje z globo 250 evrov.
(2) Kdor kuri na prostem v času prepovedi kurjenja, se
kaznuje z globo 250 evrov.
(3) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo
500 evrov.
(5) Inšpektor odredi sanacijo kurišča in odvoz komunalnih
odpadkov ali drugih odpadkov na deponijo javnega komunal‑
nega podjetja. Neupoštevanje te odredbe ima za posledico,
da sanacijo izvede javno komunalno podjetje na stroške pov‑
zročitelja.
20. člen
(odlaganje odpadkov)
Kdor odlaga odpadke v naravno okolje, se kaznuje z glo‑
bo v višini 600 evrov za fizično osebo, 10.000 evrov za pravno
osebo in 1.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.
21. člen
(vzbujanje nestrpnosti)
Če so dejanja iz 4., 8. in 9. člena tega odloka storjena
z namenom vzbujanja narodnostne, rasne, spolne, etnične,
verske, politične nestrpnosti ali nestrpnosti glede spolne usmer‑
jenosti, se storilec kaznuje z globo 200 evrov.
22. člen
(neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb)
(1) Kdor ne upošteva na kraju samem odrejenega zako‑
nitega ukrepa ali odredbe uradne osebe, se kaznuje z globo
300 evrov.
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(2) Kdor se brez razlogov ali po njihovem preteku za‑
držuje v prostorih državnega organa, prostorih samoupravne
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil in jih na opozorilo
pristojnih oseb ne zapusti, se kaznuje z globo 40 evrov ter se
ga iz zgoraj omenjenih prostorov odstrani.
23. člen
(lažna naznanitev prekrška)
Kdor z obvestilom o kršitvi javnega reda po tem odloku
povzroči interveniranje občinskih redarjev, inšpektorjev, reše‑
valcev ali gasilcev, čeprav ve, da take kršitve ni bilo, se kaznuje
z globo 200 evrov.
24. člen
(pooblastilo redarju za zaseg predmetov)
(1) Občinski redar ali redarka brez predhodne odločbe pri‑
stojnega organa zaseže predmete prekrška iz prvega odstavka
7. člena tega odloka.
(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče
stranska sankcija odvzema predmetov.
25. člen
(občinska zastava)
(1) Občinsko zastavo se izobesi skladno z določbami
Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi, ki določajo izobešanje slovenske
narodne zastave.
(2) Občinska zastava se izobesi tudi ob vseh občinskih
praznikih.
(3) Kdor uporablja občinsko zastavo, ki je poškodovana ali
po zunanjosti neprimerna za uporabo, ter kdor uporablja občin‑
sko zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled
Občine Brezovica, se kaznuje z globo 60 evrov fizično osebo in
odgovorno osebo pravne osebe ter z globo 600 evrov pravno
osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost.
III. NADZOR
26. člen
(pristojnost)
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Med‑
občinski inšpektorat in redarstvo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(pristojnost samoupravne lokalne skupnosti)
Določbe drugega odstavka 11. člena tega odloka (kam‑
piranje) se začnejo uporabljati, ko samoupravna lokalna sku‑
pnost v svojih prostorskih aktih določi pogoje, red in območja
za kampiranje.
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
javnem redu in miru na območju občine Brezovica (Uradni list
RS, št. 38/97).
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. izv. 31/09
Brezovica, dne 23. oktobra 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

Uradni list Republike Slovenije
CELJE
487.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta TPC ob vojašnici

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

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta TPC ob vojašnici
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
(v nadaljevanju: OPPN)
V območje zemljišč med magistralo na jugu, Mariborsko
cesto na vzhodu, Staro Dečkovo cesto na severu in obsto‑
ječo stanovanjsko pozidavo ob Vrunčevi ulici na zahodu, je
umeščen kompleks vojašnice. Obravnavano območje z izjemo
nekaj zemljišč v severovzhodnem vogalu kompleksa je v Celj‑
skem prostorskem planu opredeljeno kot območje vojašnice,
veljavni zazidalni načrt pa to območje v celoti obravnava kot
funkcionalno zemljišče vojašnice (območja SLO in DS) in ne
podaja urbanističnih in arhitektonskih pogojev urejanja znotraj
tako opredeljenega območja.
V preteklih letih so bila zaradi denacionalizacije in med‑
sebojnih sporazumov izvzeta iz območja vojašnice nekatera
zemljišča v vogalu med Mariborsko cesto in Staro Dečkovo
cesto. Le‑ta so v planskih aktih opredeljena kot površine za
stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti, razen zemlji‑
šča s parc. št. 301/2, k.o. Celje, ki je še vedno obravnavano
kot območje vojašnice. Obravnavana zemljišča predstavljajo
del širšega območja, katerega prostorsko urejanje je določeno
z Odlokom o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec.
Preobrazba namembnosti območja zemljišč, severno nad Sta‑
ro Dečkovo cesto, ki je opredeljeno kot športno rekreacijsko
območje, v sejemski kompleks generira vrsto problemov v
širšem prostoru.
Predmetna lokacija, ki je od širšega območja obravnave
ločena s cesto, je izjemno zanimiva za razne investitorje zlasti
zaradi lege ob glavni mestni vpadnici in možnosti priključevanja
na obstoječe prometno omrežje ter bližine centra. Zemljišča je
možno združiti v večjo gradbeno parcelo, na kateri je možno
zgraditi poslovno trgovski objekt in jih obravnavati ločeno od
širšega območja v ločenem prostorskem načrtu.
Ker veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev, na podlagi
katerih bi bilo možno realizirati program lastnika zemljišč, je
potrebno izdelati nov prostorski akt, ki bo omogočil posege v
prostor.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) »TPC ob vojašnici« je prostorska ureditev, ki bo ob
upoštevanju danosti in omejitev lokacije ter veljavnih norma‑
tivov podala pogoje umestitve in gradnje poslovno stanovanj‑
skega ter trgovskega objekta in potrebnih za to manipulacijskih
površin na obravnavanih zemljiščih.
Pri pripravi prostorske rešitve je potrebno upoštevati
značaj Mariborske ceste in prilagoditi zasnovo in oblikovanje
objekta ter zunanje ureditve pogojem urejanja ob mestni vpa‑
dnici v smislu oblikovanja mestne fasade ob Mariborski cesti
z namenom umestitve mestotvornega sodobnega objekta kot
generatorja prenove tega predela mesta.
Pri zasnovi prostorske ureditve je treba upoštevati
tudi priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 122/04), ki podaja usmeritve za stopnjo izkoriščenosti ze‑
mljišč za gradnjo (gradbenih parcel) (F(i) = 1,6 in F(z) = 0,6).
Upoštevati je treba tudi eventualna druga programska
izhodišča, ki se kot posledica le‑teh pojavijo v samem postopku
izdelave dokumenta.
3. člen
Ureditveno območje
Predmet občinskega podrobnega načrta so zemljišča s
parc. št. 298/2, 299/1, 299/2, 300, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2,
303 in 305, vse k.o. Celje, ki predstavljajo gradbene parcele
zrušenih ali dotrajanih objektov in so v lasti pobudnika prostor‑
ske ureditve. Velikost obravnavanega območja je ca. 7200 m2.
Velikost območja je mogoče glede na zasnovo ali zahteve
nosilcev urejanja prostora dopolniti.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec
na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito pre‑
sojo vplivov na okolje, je treba za dopolnjeni osnutek zagotoviti
okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta
poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati vse predhodno iz‑
delane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostor‑
skega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna
za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
– Spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje in CRC Go‑
lovec (proj. št. 10/83 Razvojni center Celje – TOZD Planiranje;
Uradni list SRS, št. 10/76, 21/82, 14/86, 7/90, in Uradni list RS,
št. 2/96, 57/98 in 69/02),
– Posebne strokovne podlage za oblikovanje mestne
vpadnice sever - jug – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhi‑
tekturo, prof. A. Vodopivec.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta
dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo
– Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve,
Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Simbio, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava
Celje, (Lava 11, Celje)
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Območna pisarna Celje
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– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpek‑
torat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje)
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom
ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k
predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za
PA treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se
v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti pred‑
hodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso
našteti, se le‑te pridobe v postopku.
6. člen
Roki za postopek sprejemanja OPPN
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z
določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem na‑
črtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma
zaključi septembra 2010.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor OPPN je Kranjska investicijska družba d.o.o.,
Ljubljana.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA,
je dolžen investitor pridobiti od pooblaščenega izvajalca na
svoje stroške. Le‑ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu
z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS,
št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžan predati pri‑
pravljavcu dva izvoda sprejetega PA v pisni in dogovorjeni
digitalni obliki.
8. člen
Končne določbe
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Repu‑
blike Slovenije.
Št. 3505-3/2010
Celje, dne 2. februarja 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

488.

Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika
prešel na drugo kantidatko

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Me‑
stne občine Celje z dne 26. 1. 2010, da je mestnemu svetniku
Stanislavu Hrenu na podlagi drugega odstavka 37.a člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spre‑
membami) prenehal mandat člana Mestnega sveta Mestne
občine Celje in mandat podžupana Mestne občine Celje, je
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje na seji dne
12. 2. 2010, na podlagi 18. in 30. člena Zakona o lokalnih
volitvah – uradno prečiščeno besedilo – ZLV‑UPB3 (Uradni list
RS, št. 94/07)

u g o t o v i l a,
da je mandat mestnega svetnika prešel na drugo kandi‑
datko z liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
v 2. volilni enoti za volitve članov v Mestni svet Mestne občine
Celje.

Stran

1420 /

Št.

12 / 19. 2. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Ta kandidatka je Urška Toplak, rojena 14. 10. 1980, univ.
dipl. iur., stanujoča Kettejeva 20, Celje.
Kandidatka je 15. 2. 2010 podala pisno izjavo, da spre‑
jema mandat.
Št. 041-00003/2006
Celje, dne 15. februarja 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Celje
Matevž Žugelj l.r.

ČRENŠOVCI
489.

Odlok o proračunu Občine Črenšovci
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 29. člena Zakona o jav‑
nih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB‑B) in 16. člena Statuta Občine
Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je
Občinski svet Občine Črenšovci na 26. redni seji dne 11. 2.
2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Črenšovci 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. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 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
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

v€
3,603.780,00
2,784.393,00
2,469.071,00
2,337.586,00
97.754,00
33.731,00
/
315.322,00
166.700,00
1.000,00
500,00
/
147.122,00
15.500,00
/
/
15.500,00

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VPLAČILA 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 DELŽEV
(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 pravnih osebah
jav. 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. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)

803.887,00
803.887,00
3,747.828,00
1,103.153,00
341.614,00
54.070,00
674.352,00
1.500,00
31.617,00
1,158.105,00
20.000,00
759.226,00
64.812,00
314.067,00
/
1,248.470,00
1,248.470,00
238.100,00
238.100,00
–144.048,00

–144.048,00

Uradni list Republike Slovenije
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) - IX = ‑III
XII. Stanje sredstev na računih
dne 31. 12. 2009
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zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le s soglas‑
jem Občinskega sveta Občine Črenšovci. KS se ne smejo
zadolževati.
9. člen

144.048,00

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

(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v
letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. OS-155/26-10
Črenšovci, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora‑
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na pri‑
mer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposredne‑
ga uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru 2010 in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in nje‑
govi realizaciji.
5. 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.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
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 Občine Črenšovci.
7. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri‑
hodkov in odhodkov se uporabijo sredstva, ki so ostala nepora‑
bljena na podračunu Občine Črenšovci na dan 31. 12. 2009.
8. 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, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2010

490.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov v Občini Črenšovci

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 118/06 – ZUOPP‑A, 36/08 in 58/09) in 16. člena Sta‑
tuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01,
69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 26. seji
dne 11. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov v Občini Črenšovci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno‑izobraževalnih za‑
vodov v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 64/96, 35/97,
60/98, 100/00, 91/01, 43/07 in 92/09) se spremeni 4. člen tako,
da se na novo glasi:
»Dejavnost zavoda je:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
nepremičnin
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične dejavnosti
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpolnjevanje in usposabljanje
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– P/85.600
– R/90.010
– R/91.011
– R/93.110
– N/82.990

Št.

12 / 19. 2. 2010

Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Umetniško uprizarjanje
Dejavnost knjižnic
Obratovanje športnih objektov
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje«.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan ob objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. OS-157/26-10
Črenšovci, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

GROSUPLJE
491.

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Grosuplje

Na podlagi 25. in 101. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in
56/08), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05), 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09)
in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 31. seji dne 3. 2. 2010
sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini
Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za sofinan‑
ciranje kulturne dejavnosti v Občini Grosuplje.
Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih sred‑
stev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov kul‑
turne dejavnosti, ki so v javnem in posebnem interesu Občine
Grosuplje.
2. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma
njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki
imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost in
zvez društev,
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine,
– izobraževanje strokovnih kadrov za izvajanje kulturnih
dejavnosti,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in štu‑
dentske populacije vse v delu, ki presega šolske vzgojno‑izo‑
braževalne programe,
– založništvo,
– oprema in osnovna sredstva za izvajanje ljubiteljske
kulturne dejavnosti,
– upravljanje in investicijsko vzdrževanje objektov, ki pre‑
težno služijo za kulturne namene,
– varstvo kulturne dediščine.
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3. člen
Izvajalci kulturnih programov in projektov, ki so upravičeni
do sredstev na podlagi tega pravilnika, so:
– kulturna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje
dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, re‑
gistrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, če kandidirajo z
neprofitnim programom oziroma projektom,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za pro‑
gram, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta
javnega zavoda,
– ustanove in skladi, ki so ustanovljeni za opravljanje
dejavnosti v kulturi in so neprofitni,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo
potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opi‑
sanih področij ustvarili zaključen projekt in so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo,
– lastniki ali upravljavci objektov, ki se pretežno uporablja‑
jo za kulturne namene,
– lastniki ali upravljavci nepremične in premične kulturne
dediščine.
4. člen
Izvajalci kulturnih programov in projektov morajo izpolnje‑
vati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Grosuplje oziroma izvajajo
kulturno dejavnost v Občini Grosuplje,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev
načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu,
kolikor gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o opravlja‑
nju svoje dejavnosti,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obvezno‑
sti, kolikor so prejeli sredstva iz proračuna Občine Grosuplje,
– samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebi‑
vališče v Občini Grosuplje,
– lastniki ali upravljavci objektov, ki so namenjeni prete‑
žno kulturni dejavnosti, oziroma lastniki ali upravljavci kulturne
dediščine, lahko kandidirajo samo za objekte in premičnine, ki
se nahajajo v Občini Grosuplje.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na prime‑
ren način predstavljati Občino Grosuplje.
II. POSTOPEK DODELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
5. člen
Občina Grosuplje vsako leto po sprejemu proračuna ob‑
javi javni razpis ali javni poziv za zbiranje ponudb programov in
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih programov
in projektov na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna
občine.
Glede na vsebino in obseg kulturnih dejavnosti se določijo
posamezna razpisna področja.
Višino sredstev razpisanih na posameznem razpisnem
področju se določi na osnovi realizacije v preteklem letu, fi‑
nančnih načrtov izvajalcev kulturnih programov in projektov za
tekoče leto in v skladu z javnim in posebnim interesom Občine
Grosuplje.
Odločitev o izvedbi javnega razpisa oziroma javnega pozi‑
va glede na vsebino in obseg razpisnih področij, sprejme župan
s sklepom o začetku postopka.
Postopek javnega razpisa oziroma javnega poziva vodi
občinska uprava ter za posamezne dele postopka imenovana
strokovna komisija, in sicer ob smiselni uporabi veljavne po‑
dročne zakonodaje.
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6. člen
Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni poziv, vodi pri‑
stojni uslužbenec občinske uprave po vrstnem redu prispetja.
Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni razpis, vodi strokov‑
na komisija, ki jo imenuje župan.
O dodelitvi sredstev posameznim kulturnim programom
in projektom odloči občinska uprava na podlagi predloga stro‑
kovne komisije in ob smiselni uporabi veljavne področne zako‑
nodaje. O pritožbah odloča župan.
7. člen
Strokovna komisija šteje do pet članov in je sestavljena iz
predstavnikov občinske uprave, odbora za družbene dejavnosti,
kulturnih društev oziroma Zveze kulturnih društev in Območne
izpostave Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Njene naloge so:
– pregled prispelih vlog na javni poziv oziroma javni
razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov in projektov v skladu
z določili tega pravilnika,
– priprava predloga razdelitve sredstev,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje,
župan sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna
razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za finan‑
ciranje predmeta pogodbe.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka ali
identifikacijska številka za davek na dodano vrednost, številka
poslovnega računa …),
– vsebina in obseg programa oziroma projekta,
– trajanje pogodbe,
– terminski plan realizacije programa oziroma projekta in
porabe sredstev,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko in zakonito porabo sred‑
stev,
– navedba skrbnikov pogodbe,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi
sredstva oziroma ne izpolni pogodbenih obveznosti,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o
spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih ob‑
veznosti,
– obveznost poročanja izvajalca občini,
– datum podpisa, podpis, in v primeru, da je izvajalec
pravna oseba, tudi žig.
Izbrani izvajalec kulturnih programov in projektov v skladu
s 15. členom tega pravilnika na podlagi pogodbe vodi evidenco
o izvajanju kulturnih programov in projektov, opravlja nadzor
nad izvajanjem projektov ter enkrat letno poroča županu o
realizaciji programov in projektov.
Pristojni občinski uslužbenec, ki je praviloma skrbnik po‑
godbe, opravlja nadzor nad izvajanjem programov in projektov
po sklenjenih pogodbah in namenski porabi sredstev.
V primeru, da se določeni programi in projekti, ki so jim
bila dodeljena sredstva, ne realizirajo, se sredstva izvajalcem
kulturnih programov in projektov v skladu s pogodbenimi dolo‑
čili ne nakažejo. Evidenco teh sredstev vodi skrbnik pogodb.
Strokovna komisija, ob upoštevanju določil tega pravilnika in
veljavne področne zakonodaje, pripravi predlog o porabi teh
sredstev. O dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem odloči
občinska uprava. O pritožbah odloča župan.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE JAVNIH
KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV
9. člen
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog ovre‑
dnoti kulturne programe in projekte, ki izpolnjujejo pogoje jav‑
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nega razpisa oziroma javnega poziva na podlagi meril, ki so
podlaga tega pravilnika ter v skladu z dejanskim obsegom in
kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev na‑
menjenih uresničevanju kulturnih dejavnosti. Komisija lahko
v primeru, ko je na javni razpis oziroma javni poziv prijavljeno
več programov in projektov kot je na voljo proračunskih sred‑
stev, določi prioriteto za vrednotenje kulturnih programov in
projektov.
Osnovna merila za vrednotenje prijavljenih programov in
projektov so:
– vsebina in namen prijavljenega programa oziroma pro‑
jekta,
– realna možnost izvedbe programa oziroma projekta
(kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– neprofitnost programa oziroma projekta,
– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev.
10. člen
Izjemoma lahko župan izda sklep o financiranju določe‑
nega javnega kulturnega programa oziroma projekta iz inter‑
ventnih sredstev brez javnega razpisa oziroma javnega poziva
občine (102. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo), če je to neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki
je na razpolago za odločitev o financiranju. Višina interventnih
sredstev se določi z letnim proračunom.
11. člen
Temeljna pravila za izvajanje kulturne dejavnosti so v
odvisnosti od vrste in področja dejavnosti naslednja:
– kvalitetno in redno delo društva, zveze, zavoda ali
posameznika,
– množičnost članstva in število nastopov,
– udeležba na predstavah, proslavah in prireditvah v
Občini Grosuplje in izven nje,
– dostopnost kulturne dejavnosti domači in širši javnosti.
12. člen
Občina Grosuplje zbira predloge za sofinanciranje vseh
oblik kulturnega ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih vrednot na področju besednih, uprizoritve‑
nih, glasbenih, plesnih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, mul‑
timedijskih in drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju
založništva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
13. člen
Višina sofinanciranja programov in projektov s področja
kulture se opredeli v točkah. Vrednost točke se določi za vsa‑
ko leto posebej glede na skupno število zbranih točk in višino
proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturne
dejavnosti, po posameznih razpisnih področjih.
REDNA DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV
14. člen
Redna dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin se sofinan‑
cira pod pogojem, da rezultate svojega dela najmanj enkrat
letno predstavijo publiki v domači občini.
Pogoj za izplačilo upravičenih sredstev je najmanj 80%
realizacija prijavljenega javnega kulturnega programa.
Kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in
obsegu zaključena celota, poteka redno in organizirano skozi
vse leto.
Kulturni programi se vrednotijo na osnovi treh kriterijev:
1. vrednotenje izvajalcev kulturne dejavnosti glede na
posamezno vrsto kulturne dejavnosti,
2. vrednotenje vrste prireditve,
3. kakovost izvedbe programa izvajalcev redne kulturne
dejavnosti (tri kakovostne skupine).
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Razvrstitev izvajalcev po dejavnosti:
gledališka dejavnost
folklorna dejavnost
filmska dejavnost in video produkcija
lutkovna dejavnost
glasbena dejavnost
plesna dejavnost
likovna dejavnost
fotografska dejavnost
literarna in recitacijska dejavnost

št. točk
100
100
90
80
80
80
80
80
40

Vrste prireditve:
državno in mednarodno
Srečanja
regijsko
(revije)
medobmočno
državno in mednarodno
Tekmovanja
regijsko
osrednji dogodki (premiera,
celovečerni koncert, razsta‑
va, drug celovečerni dogo‑
dek)
vsak samostojni koncert,
Nastopi
predstava, film, razstava,
multimedijski, literarni dogo‑
dek
vsako sodelovanje oziroma
udeležba na javni prireditvi

št. točk
70
50
30
100
80

Kakovostna kategorija izvajalcev –
dodatni % točk na seštevek vseh točk
redne dejavnosti
1. kakovostna skupina
2. kakovostna skupina
3. kakovostna skupina
so:

70

40
10

% točk
40%
20%
0%

Merila za razvrščanje izvajalcev v kakovostne skupine

1. kakovostna skupina
– redni nastopi na občinskih, medobmočnih, regijskih,
državnih in mednarodnih srečanjih skupin svoje zvrsti in dose‑
ganje visoke kakovosti (nagrade),
– izvajanje zahtevnejših del iz domačega in tujega re‑
pertoarja,
– stalno pripravljen program oziroma repertoar za takoj‑
šnjo izvedbo oziroma za samostojni celovečerni nastop.
2. kakovostna skupina
– redni nastopi na javnih prireditvah v svojem okolju in
občini,
– redni nastopi na občinskih, medobmočnih, regijskih
srečanjih skupin svoje zvrsti in doseganje višje kakovosti,
– stalno pripravljen program oziroma repertoar za takoj‑
šnjo izvedbo in nastop na javni prireditvi.
3. kakovostna skupina
– redni nastopi na javnih prireditvah v domačem kraju in
občini,
– redno sodelovanje na občinskih, medobmočnih revijah
in srečanjih, doseganje povprečne kakovosti izvedbe svojih
programov.
O razvrstitvi posameznih izvajalcev kulturne dejavnosti v
kakovostne skupine odloča strokovna komisija, katere sestavo
opredeljuje 7. člen tega pravilnika.
Pri vrednotenju kulturnih programov se upoštevajo v na‑
daljevanju opredeljeni programski kriteriji.
Produkcijo (vrste prireditev) razvrščamo v tri temeljne
skupine: srečanja (revije), tekmovanja in nastope.

Del programa se vrednoti na podlagi planiranja izvajalca,
regijska, državna in mednarodna srečanja (revije) ter tekmo‑
vanja na vseh nivojih, pa na podlagi doseženih rezultatov v
preteklem letu.
Produkcijo (vrste prireditev) v okviru treh temeljnih skupin
delimo še na osrednje in ostale dogodke.
a) Osrednji dogodki:
1. Osrednji dogodek uprizoritvene umetnosti (gledališče,
film, ples, folklora) je premiera. Premiera je prva predstava
kakega gledališkega, filmskega, plesnega ali folklornega dela
v sezoni: gledališka predstava (najmanj 1 uro, otroška najmanj
30 min), filmska predstava (najmanj 30 min), baletna koreogra‑
fija ali folklorni splet (najmanj 15 min). Izvajalci so skupine ali
posameznik skupin.
2. Osrednji dogodek glasbene (vokalne, inštrumentalne)
umetnosti je celovečerni koncert. Celovečerni koncert je prva
izvedba, prva predstavitev glasbenega dela v sezoni (najmanj
1 uro, od tega najmanj 80% novega programa). Izvajalci so
skupine ali posameznik skupine.
3. Osrednji dogodek likovne, fotografske umetnosti je
otvoritev razstave. Otvoritev razstave je prva izvedba, prva
predstavitev likovnih, fotografskih del v sezoni: razstava foto‑
grafij, umetniških predmetov (nad 15 slik, fotografij, predmetov,
od tega 80% novega programa). Izvajalci so skupine ali posa‑
meznik skupine.
4. Osrednji dogodek multimedijske in literarne umetnosti
je celovečerni dogodek. Celovečerni dogodek je prva izvedba,
prva predstavitev multimedijskega ali literarnega dela v sezoni
(dogodek, najmanj 1 uro, od tega 80% novega programa).
Izvajalci so skupine ali posameznik skupine.
b) Ostali dogodki:
1. Ponovitve so gledališke, filmske, plesne, folklorne
oziroma koncertne predstave, razstave fotografij, umetniških
predmetov, celovečerni dogodki, ki se ponovijo na isti lokaciji
oziroma istem prostoru z istimi izvajalci.
2. Gostovanja so gledališke, filmske, plesne, folklorne
oziroma koncertne predstave, razstave fotografij, umetniških
predmetov, celovečerni dogodki, ki se ponovijo na novi lokaciji
oziroma drugem prostoru z istimi izvajalci.
3. Sodelovanja na prireditvi so krajši predstavitveni nasto‑
pi (po želji producenta oziroma organizatorja prireditve).
4. Srečanja (revije) so krajši predstavitveni nastopi skupin
iste dejavnosti; tekmovalnega ali netekmovalnega značaja.
5. Tekmovanja so predstavitveni nastopi skupin iste de‑
javnosti z določenim programskim sklopom; s strokovno žirijo,
ki ocenjuje nastopajoče po določenih merilih.
6. Komercialni nastopi se ne sofinancirajo iz občinskega
proračuna; izvajalec je plačan s strani naročnika.
Upravičeni stroški so honorarji mentorju in ostalim stro‑
kovnim sodelavcem (korepetitor, scenograf, kostumograf …),
stroški prevoza mentorja, programski stroški, materialni stroški
in nagrade zaslužnim članom društva kot plačilo za opravljanje
določenih del za društvo (predsednik, blagajnik, tajnik …).
Razmerje v strukturi upravičenih stroškov je praviloma
55% za avtorski honorar in prevoz, 20% za programske stro‑
ške, 15% za materialne stroške, 10% za nagrade.
O izjemah in odstopanjih v strukturi upravičenih stroškov
odloča zakoniti zastopnik izvajalca javnih kulturnih programov
na podlagi soglasja sofinancerja.
Honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, izobraže‑
vanje mentorja, strokovno literaturo in v primeru, da strokovna
komisija tako oceni, tudi prevoz mentorja na vajo.
Prejemniki honorarja po posameznih kulturnih dejavnostih
so lahko:
– gledališka dejavnost: mentor (režiser), pomočnik reži‑
serja, scenograf, kostumograf, maska,
– filmska dejavnost: mentor (režiser), scenarist, kamer‑
man,
– folklorna dejavnost: mentor, godec, vzdrževalec noš,
– plesno baletna dejavnost: mentor, koreograf,
– glasbena vokalna dejavnost: mentor, korepetitor,

Uradni list Republike Slovenije
– glasbena inštrumentalna dejavnost: mentor, pomočnik
mentorja,
– likovna dejavnost: mentor,
– fotografska dejavnost: mentor,
– literarna dejavnost: mentor.
Izhodišče za izračun honorarja mentorju je število vaj (ma‑
ksimum 60 vaj, ki trajajo dve šolski uri), izračun pa se korigira
glede na kvaliteto izvajalca in izobrazbo mentorja. Honorarji so
glede na višino praviloma razdeljeni v tri kategorije:
1. osnovno izplačilo, ki ga v skladu s 15. členom tega
pravilnika izbrani izvajalec kulturnih programov in projektov,
usklajuje s sofinancerjem in financiranim izvajalcem javnih
kulturnih programov,
2. 30% višje izplačilo od osnovnega,
3. 90% višje izplačilo od osnovnega.
Ostalim strokovnim sodelavcem pripada praviloma polo‑
vični honorar mentorja.
Osnova za izplačilo so avtorske pogodbe.
Izhodišče za izračun prevoznih stroškov je število vaj
(praviloma 60 vaj), oddaljenost (maksimum 40 km) in višina
povračila za vsak polni kilometer razdalje, ki se v skladu z
Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohod‑
kov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08)
ne všteva v davčno osnovo.
Osnova za izplačilo je zahtevek izvajalca z evidentirano
prisotnostjo na vajah.
Programski stroški so povezani z izvedbo programa (note,
inštrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična oprema ipd.).
Upravičeni programski stroški po posameznih kulturnih
dejavnostih so:
– gledališka dejavnost: material za sceno, kostume, ma‑
sko, avtorske pravice,
– filmska dejavnost: scena (najem lokacije), maska, av‑
torske pravice,
– folklorna dejavnost: vzdrževanje noš, maska,
– plesno baletna dejavnost: kostumografija,
– glasbena vokalna: nakup not, avtorske pravice,
– glasbena inštrumentalna: nakup not, avtorske pravice,
– likovna dejavnost: produkcijska sredstva (platno, barve,
upodablj. materiali …),
– fotografska dejavnost: produkcijska sredstva (film, raz‑
vijanje fotografij …),
– literarna dejavnost: produkcijska sredstva, avtorske
pravice (gost).
Materialni stroški so stroški elektrike, vode, ogrevanja,
najemnine, administracije, reprezentance ipd.
Osnova za izplačilo materialnih in programskih stroškov
so dokazila o porabi sredstev (računi) in ostala dokazila (pro‑
gramski list, scenarij, plakat, vabila …).
Delež računov za pogostitev praviloma ne sme presegati
10% celotnega programa.
STROŠKI DELOVANJA DRUŠTEV IN ZVEZ TER OSTALIH
IZVAJALCEV KULTURNIH DEJAVNOSTI
15. člen
Del sredstev iz proračuna občine, namenjenih javni službi
na področju kulture in izvajalcem kulturne dejavnosti, se za‑
gotavlja za usklajeno in koordinirano delovanje posameznih
izvajalcev, zagotavljanju prostorskih pogojev za njihovo delo,
njihovem povezovanju in skupnem opravljanju nalog, ki so v
interesu vseh izvajalcev oziroma v javnem interesu.
Višina sredstev se določi na osnovi realizacije v preteklem
letu in finančnega načrta izvajalcev za tekoče leto z letnim
proračunom.
Iz teh sredstev občina financira oziroma sofinancira:
– stroške dela in materialne stroške administrativnega,
finančnega in računovodskega servisa društev,
– stroške upravljanja kulturnega doma Grosuplje,
– stroške koordinacije kino dejavnosti,
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– obratovalne stroške kulturnega doma Grosuplje (ele‑
ktrika, komunalne storitve, zavarovanje objekta, investicijsko
vzdrževanje objekta, ogrevanje),
– organizacijo poklicnih gostovanj,
– organizacijo revij in srečanj izvajalcev kulturnih progra‑
mov in projektov in njihovo izobraževanje,
– druge naloge, ki so v posebnem in javnem interesu
občine in jih določi župan.
Občina tudi za zagotavljanje zgoraj navedenih kulturnih
vsebin in dejavnosti pod pogoji tega pravilnika in drugih pogo‑
jev, natančneje določenih v razpisu oziroma pozivu ter ostale
veljavne zakonodaje na tem področju, izvede javni razpis ozi‑
roma javni poziv.
Predlog o izboru in višini sofinanciranja oblikuje strokovna
komisija na podlagi osnovnih meril iz 9. člena tega pravilnika.
Sofinanciranje teh vsebin se ne točkuje v skladu s 13. členom
tega pravilnika.
O višini dodeljenih sredstev odloči občinska uprava na
podlagi predloga strokovne komisije. O pritožbah odloči žu‑
pan.
V skladu z zakonodajo, ki ureja področje financiranja kul‑
turnih dejavnosti, se del izvajanja javne službe prenese na Ob‑
močno izpostavo javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, s
katero se na podlagi neposrednega poziva k predložitvi finanč‑
nega in delovnega načrta sklene pogodba o sofinanciranju.
KULTURNI PROJEKTI IN PRIREDITVE
16. člen
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajal‑
cev. Vrste kulturnih projektov so:
– javne kulturne prireditve,
– založništvo,
– izobraževanje,
– nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na po‑
dročju ljubiteljske kulturne dejavnosti za izvajanje kulturnih
dejavnosti,
– investicijsko vzdrževanje ter upravljanje javne kulturne
infrastrukture,
– varstvo kulturne dediščine.
Posamezne kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu
občine, so vsebinsko učinkoviti in promovirajo občino (prireditve
posvečene državnim in občinskemu prazniku, druge prireditve,
revije, nastopi v tujini, delavnice, izobraževanja, gostovanja,
koncerti, multimedijski projekti ipd.), opredelimo kot projekte
na področju kulture.
Projekt je umetniško delo, ki ga opredeljuje namen, da se
izvede, uresniči dogodek enega ali več izvajalcev (posamezni‑
ka, ene skupine, več skupin, celotnega društva ali več društev
znotraj občine), ki programsko in organizacijsko presega okvire
redne kulturne dejavnosti.
Kadar je več izvajalcev, mora nosilec projekta izvesti vsaj
polovico programa.
Razmerje stroškov v finančni konstrukciji projekta je pra‑
viloma (izjema mednarodni projekt):
– stroški hrane do 10% vrednosti projekta,
– stroški prevoza do 15% vrednosti projekta,
– materialni stroški do 20% vrednosti projekta,
– produkcijski stroški – preostanek vrednosti projekta.
Merila za vrednotenje kulturnih projektov so:
1. trajanje projekta
od 0 do 25 točk
2. vsebina in namen projekta
od 0 do 75 točk
skupaj možnih:
100 točk.
Višina sredstev za financiranje oziroma sofinanciranje
projektov na področju kulture se opredeli v letnem proračunu
občine. O izboru projektov in prireditev ter višini sofinanciranja
odloči občinska uprava na podlagi predloga strokovne komisije.
O pritožbah odloči župan.
Projekt oziroma prireditev, za katerega izvajalec kulturne
dejavnosti, pridobi sredstva iz naslova sofinanciranja kulturnih
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projektov in prireditev, se ne upošteva pri vrednotenju redne
dejavnosti društva.
Za vrednotenje kulturnih projektov nakupa opreme in
osnovnih sredstev izvajalcev na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti, vzdrževanja, upravljanja in vlaganja v kulturno in‑
frastrukturo ter varstva kulturne dediščine se v nadaljevanju
pravilnika določijo posebna pravila.
OPREMA IN OSNOVNA SREDSTVA
KULTURNIH DRUŠTEV
17. člen
Kulturni projekti nakupa opreme in osnovnih sredstev
izvajalcev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti se sofi‑
nancirajo v skladu z določili tega pravilnika.
Za sofinanciranje projektov nakupa opreme in osnovnih
sredstev se pod pogoji tega pravilnika in druge veljavne za‑
konodaje na tem področju, vedno izvede javni razpis oziroma
javni poziv.
Predlog o izboru in višini projektov nakupa opreme in
osnovnih sredstev izvajalcev na področju ljubiteljske kulturne
dediščine oblikuje strokovna komisija na podlagi osnovnih meril
iz 9. člena tega pravilnika, obsega proračunskih sredstev, pred‑
videnih za nakup opreme, in drugih pogojev natančneje dolo‑
čenih v razpisu oziroma pozivu. Sofinanciranje nakupa opreme
in osnovnih sredstev se ne točkuje v skladu s 13. členom tega
pravilnika.
O višini dodeljenih sredstev odloči občinska uprava na
podlagi predloga strokovne komisije. O pritožbah odloči žu‑
pan.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE
KULTURNIH OBJEKTOV
18. člen
Lastniki in upravljavci javne kulturne infrastrukture so
upravičeni do proračunskih sredstev za redno in investicijsko
vzdrževanje opreme in objektov v skladu s smernicami, posta‑
vljenimi v strateškem dokumentu razvoja kulturne dejavnosti v
Občini Grosuplje.
Za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in upra‑
vljanja kulturnih objektov, ki so opredeljeni kot javna kulturna
infrastruktura, se, po potrebi, pod pogoji tega pravilnika in dru‑
ge veljavne zakonodaje na tem področju, izvede javni razpis
oziroma javni poziv.
Predlog o izboru in višini sofinanciranja projektov investi‑
cijskega vzdrževanja in upravljanja kulturnih objektov oblikuje
strokovna komisija na podlagi osnovnih meril iz 9. člena tega
pravilnika, obsega proračunskih sredstev, predvidenih za vzdr‑
ževanje in upravljanje kulturnih objektov, in drugih pogojev
natančneje določenih v razpisu oziroma pozivu. Sofinanciranje
investicijskega vzdrževanja in upravljanja kulturnih objektov se
ne točkuje v skladu s 13. členom tega pravilnika.
O višini dodeljenih sredstev odloči občinska uprava na
podlagi predloga strokovne komisije. O pritožbah odloči žu‑
pan.
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
Lastniki in upravljavci nepremične in premične kulturne
dediščine so upravičeni do proračunskih sredstev pri vzdrže‑
vanju in posegih zaradi ohranjanja kulturne dediščine v skladu
s smernicami, postavljenimi v strateškem dokumentu razvoja
kulturne dejavnosti v Občini Grosuplje.
Sofinancirajo se projekti ohranjanja kulturne dediščine, ki
se nahaja na območju Občine Grosuplje in se izvajajo pod nad‑
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zorstvom pristojnega javnega zavoda, ki opravlja javno službo
na področju varstva kulturne dediščine, in sicer:
– akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli
in zaščito kulturne dediščine,
– restavratorski in sanacijsko‑konservatorski posegi na
kulturni dediščini,
– raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne
dediščine,
– nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja
kulturne dediščine,
– akcije in vzdrževalna dela druge kulturne dediščine
lokalnega pomena, za katere je izražen širši lokalni interes,
– zbiranje, urejanje in hranjenje premične kulturne dedi‑
ščine.
Za sofinanciranje projektov varstva kulturne dediščine se,
po potrebi, pod pogoji tega pravilnika in druge veljavne zakono‑
daje na tem področju, izvede javni razpis oziroma javni poziv.
Predlog o izboru in višini sofinanciranja projektov var‑
stva kulturne dediščine oblikuje strokovna komisija na podlagi
osnovnih meril iz 9. člena tega pravilnika, obsega proračunskih
sredstev, predvidenih za varstvo kulturne dediščine, in drugih
pogojev natančneje določenih v razpisu oziroma pozivu.
Sofinanciranje projektov varstva kulturne dediščine se ne
točkuje v skladu s 13. členom tega pravilnika.
O višini dodeljenih sredstev odloči občinska uprava na pod‑
lagi predloga strokovne komisije. O pritožbah odloči župan.
IV. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Grosuplje (Uradni
list RS, št. 51/05 in 14/06).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-1/05
Grosuplje, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

492.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra v k.o. Grosuplje naselje zemljišč parc.
št. 1288/3 in 1288/2

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10), je Občinski svet
Občine Grosuplje na 31. redni seji dne 3. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
v k.o. Grosuplje naselje zemljišč parc. št. 1288/3
in 1288/2
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri‑
dobijo zemljišča:
– parc. št. 1288/2, travnik 3 r, v izmeri 29 m2 in
– parc. št. 1288/3, travnik 3 r, v izmeri 12 m2 s funkcional‑
nim objektom 8 m2
vse pripisano pri vl. št. 788 k.o. Grosuplje – naselje.
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2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478 -5/10
Grosuplje, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

KANAL
493.

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 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 in 14/07 – ZSPDPO,
109/08) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno
objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, Uradni list RS,
št. 70/07) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 29. redni
seji dne 11. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči 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 STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

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
in nematerialnega premoženja

70

71

72

v EUR
Proračun
2010
7.831.396
6.667.732
4.862.282
4.160.814
599.437
102.031
1.805.450
1.454.397
800
1.400
50.000
298.853
219.650
98.000
121.650
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73

PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije domačih virov
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
944.014
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
325.617
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU
618.397
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.945.303
40 TEKOČI ODHODKI
2.353.200
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
437.025
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
68.420
402 Izdatki za blago in storitev
1.842.755
403 Plačila domačih obresti
5.000
409 Rezerve
0
41 TEKOČI TRANSFERI
2.498.566
410 Subvencije
33.145
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
562.440
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
566.205
413 Drugi tekoči domači transferi
1.336.776
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.818.712
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.818.712
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
274.825
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso pror. upor.
135.975
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
138.850
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ)
–1.113.907
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
v EUR
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
502.307
50 ZADOLŽEVANJE
502.307
500 Domače zadolževanje
502.307
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
3.400
55 ODPLAČILO DOLGA
3.400
550 Odplačilo domačega dolga
3.400
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I. + IV. +VII. – II. – V. – VIII.)
–615.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
498.907
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)
1.113.907
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET.
LETA NA DAN 31. 12.
615.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske uporabe, 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.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in
na sedežih krajevnih skupnosti v občini.
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, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla‑
ganja odpadkov,
– priključne takse, ki se uporabljajo namensko za zame‑
njavo vodomerov,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
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7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot za 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)
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 50% odloča župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko stroški sanacije ali obrambe pred posame‑
zno nesrečo presežejo 50% razpoložljivih sredstev, odloča o
njihovi uporabi občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ,
lahko župan dolžniku do višine 200 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan
oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za finančne na‑
črte krajevnih skupnosti.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega
proračuna za leto 2010 in o njegovi realizaciji s poročilom o
6‑mesečni realizaciji v mesecu septembru, o 9‑mesečni reali‑
zaciji v mesecu novembru in z zaključnim računom po izteku
proračunskega obdobja.
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 porab‑
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in transfere ne sme presegati pravice obsega 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2010 50% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, 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 uporab‑
nika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo 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.

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 ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do
višine 498.907 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči
v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2010
Kanal ob Soči, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

LUČE
494.

Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih

Uradni list Republike Slovenije
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine
Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče
na 19. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel

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

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 izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

74

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod‑
Proračun
konto
leta 2010
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.868.000,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.883.890,00
DAVČNI PRIHODKI
1.811.890,00
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
72.000,00
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
3.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
981.110,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.088.000,00
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve
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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 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJ‑
KLJAJ (I.‑II.)
–220.000,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI‑
TALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI‑
TALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
120.000,00
50 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
120.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA
0
55 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX. SPREMEMBA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
–100.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
120.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.) 220.000,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
100.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Načrtovano porabo sredstev proračuna v okviru dvome‑
stne šifre področja proračunske porabe iz programske klasi‑
fikacije iz posebnega dela proračuna je možno prekoračiti le
za namene, če jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike
Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne pre‑
jemke, prispevke).
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Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Za
odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan pooblasti še po‑
samezne odgovorne delavce občinske uprave in podžupana.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji:
– transferni prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
– prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla‑
ganja odpadkov
– prihodki iz naslova sofinanciranja projektov
– prihodki iz naslova doplačil ali sofinanciranja občanov
za izvajanje programov investicijskega značaja.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski pre‑
jemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za vi‑
šino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega
načrta in proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev znotraj
štirimestne šifre glavnega programa iz programske klasifika‑
cije iz posebnega dela proračuna na predlog neposrednega
uporabnika. Ne more pa prerazporejati pravic porabe med
investicijskimi in ostalimi odhodki proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poro‑
ča 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 upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab‑
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori‑
tve 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 ve‑
ljajo 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 uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
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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)

sreč.

Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZFJ,
3. rezerva za posebne programe pomoči v primerih ne‑

Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
10.000 evrov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za na‑
mene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 evrov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2010 oblikuje
v višini 5.000 evrov. Porabljena sredstva splošne proračunske
rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na
katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre
nova postavka. O uporabi sredstev splošne proračunske rezer‑
vacije za namene iz drugega odstavka 42. člena ZJF do višine
5.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
Rezerva za posebne programe pomoči v primeru nesreč
se oblikuje v višini 10.000 evrov. V primeru nesreč, ko je ogro‑
ženo zdravje in življenje ljudi, ima župan pravico takoj odrediti
postopek reševanja. Za ta namen ima pravico razpolagati s
sredstvi do zneska 10.000 evrov.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
V. 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 pri‑
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan‑
ciranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži v skladu z
Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin.
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 za‑
vodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko
v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 50.000 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne viši‑
ne 50.000 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic
10.000 evrov.
O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih
zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževa‑
nja občine.
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12. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Luče v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010
Luče, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

PODČETRTEK
495.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2010

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06 – ZFO‑1), 29. člena Zakona o javnih finan‑
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 17. ter 103. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 1. izredni redni seji dne 12. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2010
(Uradni list RS, št. 102/09) se spremeni prvi odstavek 2. člena
tako, da se glasi:
»
Skupina/Podskupina kontov
A.
I.
70

71

72

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

V EUR
Proračun
leta 2010
6.024.200
4.020.170
3.101.428
2.547.478
166.600
387.350
–
918.742
159.100
1.500
5.500
–
752.642
–
–
–
–
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PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑VII.)
X.
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA

Stran
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2.004.030
2.004.030
8.118.506
954.439
149.903
25.198
741.368
7.970
30.000
1.312.746
5.500
763.859
93.957
449.430
–
5.773.523
5.773.523
77.798
77.798
–2.094.306

2.200

2.200
2.100.000
2.100.000
29.700
29.700
–21.806
21.806

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finanč‑
nih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se glasi:
»Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do
višine 2.100.000 eurov in sicer za dokončanje investicije Več‑
namenske športne dvorane Podčetrtek in za investicijo Prizidka
vrtca pri OŠ Podčetrtek.«

Stran
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3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 032-0208/2010
Podčetrtek, dne 15. februarja 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

Sklep o določitvi cen najema grobnih mest
in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2010

Na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane (Uradni list
RS, št. 2/08) in 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list
RS, št. 17/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 26. redni
seji dne 2. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških
vežic v Občini Poljčane za leto 2010

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list
RS, št. 5/07) in 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet
Občine Poljčane na 26. redni seji dne 2. 2. 2010 sprejel

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za upora‑
bo stavbnih zemljišč na območju Občine Poljčane znaša
0,0020348 EUR/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 013-0001/2010-1-201
Poljčane, dne 2. februarja 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

1. člen
Cene groba in vzdrževanja na pokopališčih, ki jih ureja
Občina Poljčane, za leto 2010 znašajo:
Vrsta grobnega
mesta
enojni (navadni)
dvojni (družinski)
grobnica
žarni grob
žarni zid

Cena v EUR
brez DDV
8,00
11,00
13,00
8,00
8,00

enojni (navadni)
dvojni (družinski)
žarni grob –
s spomenikom
žarni grob –
brez spomenika
žarni zid
Vzdrževanje pokopališča redno letno
vzdrževanje

35,00
40,00

Najem grobnega mesta

Zakup novega grobnega
mesta

Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Poljčane za leto 2010

800,00
200,00
800,00

SKLEP

10,00

2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 40,00 EUR,
za več dni uporabe pa 60,00 EUR.
S ceno se pokrivajo stroški ogrevanja, električne energije
in ostale komunalne storitve in so v zneskih brez DDV.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

498.

Na podlagi 7. točke 11. člena Zakona o stvarnem pre‑
moženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in
55/09), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob‑
čin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), Statuta Občine
Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) in Poslovnika Občinskega
sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07) je Občinski
svet Občine Poljčane na 26. redni seji dne 2. 2. 2010 sprejel
naslednji

Najemnikom grobov, ki so najem groba plačali za 10 let
skupaj, se jim ob predložitvi dokazila obračuna sorazmerni del.

Št. 013-0003/2010-2-402
Poljčane, dne 2. februarja 2010

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč

POLJČANE
496.

497.

I.
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in raz‑
polaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto
2010.
II.
Osnova za izvedbo posameznih prodaj oziroma zamenjav
občinskega nepremičnega premoženja je posamičen program
prodaje, katerega sprejme župan Občine Poljčane.
III.
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine
Poljčane za podpis vseh pogodb v prometu z nepremičninami,
ki so predmet načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem.
IV.
O rezultatih prodaje je župan Občine Poljčane dolžan
obvestiti občinski svet ob zaključnem računu.

Uradni list Republike Slovenije
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 013-0003/2010-1-402
Poljčane, dne 2. februarja 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

Št.
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Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 29. redni seji dne
25. 11. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme Program
varstva okolja Občine Rogaška Slatina za obdobje 2009–2013.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

REČICA OB SAVINJI
499.

Sklep o uskladitvi cene za skrajšani –
poldnevni program predšolske vzgoje v JVIZ
Mozirje – OE Vrtec Mozirje – Enota Rečica
ob Savinji

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ura‑
dno prečiščeno besedilo, 25/08) in 22. člena Pravilnika o metodo‑
logiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) je Občinski svet Občine
Rečica ob Savinji na 5. dopisni seji dne 10. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o uskladitvi cene za skrajšani – poldnevni
program predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje –
OE Vrtec Mozirje – Enota Rečica ob Savinji
I.
Cene za skrajšani – poldnevni program predšolske vzgoje
znašajo:
I. starostna skupina:
– cena za Občino Rečica ob Savinji in ostale občine:
452,20 EUR,
– cena za starše: 346,68 EUR.
II. starostna skupina:
– cena za Občino Rečica ob Savinji in ostale občine:
348,74 EUR,
– cena za starše 279,00 EUR.
II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je
v vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagota‑
vljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbrani program
predšolske vzgoje.

ŠKOFLJICA
501.

Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji
za opravljanje izbirne gospodarske javne
službe urejanja in vzdrževanja javne
razsvetljave ter urejanja prometa v Občini
Škofljica

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 31. redni seji
dne 2. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o koncesiji za opravljanje
izbirne gospodarske javne službe urejanja
in vzdrževanja javne razsvetljave
ter urejanja prometa v Občini Škofljica
1. člen
S tem odlokom se v celoti razveljavlja Odlok o koncesiji za
opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja in vzdrže‑
vanja javne razsvetljave ter urejanja prometa v Občini Škofljica,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/09 z dne 12. 6. 2009.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2010
Škofljica, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

III.
Cene programa veljajo od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 03202-0001/2010-3
Rečica ob Savinji, dne 10. februarja 2010
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

ROGAŠKA SLATINA
500.

Sklep o sprejemu Programa varstva okolja

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) in v skladu z 38. členom
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt in 70/08) je

TIŠINA
502.

Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih
taks za leto 2010

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 38/07) in 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini
Tišina (Uradni list RS, št. 54/07) je župan Občine Tišina dne
9. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero občinskih taks
za leto 2010
I.
Vrednost točke za odmero občinskih taks za leto 2010 v
Občini Tišina znaša 0,0530 EUR.
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II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

72

Št. 032-0005/2010-1
Tišina, dne 9. februarja 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

73
74

TREBNJE
503.

II.
40

Sklep o spremembi Sklepa o začasnem
financiranju Občine Trebnje v obdobju
januar–marec 2010

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ura‑
dni list Republike Slovenije, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
110/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49/09), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2009
(Uradni list Republike Slovenije, št. 33/09) in 32. člena Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07 in 111/07) je župan
Občine Trebnje dne 11. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju
Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA

41

42
43

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa spremembe in dopolnitve Skle‑
pa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–
marec 2010 (Uradni list RS, št. 102/09).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
V Sklepu o začasnem financiranju Občine Trebnje v ob‑
dobju januar–marec 2010 se spremeni tretji odstavek 3. člena,
tako da se glasi:
»V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni

B.
IV.

(višina splošnega dela proračuna)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

III.

v EUR
Proračun
januar–marec
2010
2.657.987
2.500.983
1.866.044
1.800.852
53.108
12.084
634.939
45.488
1.070
7.934

75

V.
44

VI.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolg. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Sredstva Evropskih skladov
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in fizič‑
nim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)

18.993
561.454
16.272
1.526
14.746
0
0
140.732
140.732
0
1.662.355
414.495
140.695
23.623
241.619
8.558
0
633.637
0
452.553
22.226
158.858
534.751
534.751
79.472
0
79.472
0
995.632

0

0

0

Uradni list Republike Slovenije
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.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
(za porabo v obdobju januar–marec 2010)
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

35.709
35.709
35.709
959.923
–35.709
–995.632

0
«

3. člen
(posebni del proračuna)
V Sklepu o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdo‑
bju januar–marec 2010 se spremeni 4. člen, tako da se glasi:
»Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.«
3. KONČNA DOLOČBA
4. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-306/2009
Trebnje, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
504.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Miren Kostanjevica

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 79/09) ter 17. člena Sta‑
tuta Občine Miren ‑ Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07)
je Občinski svet Občine Miren ‑ Kostanjevica na 29. redni seji
3. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero ko‑
munalnega prispevka, ki so: obračunska območja obstoječe ko‑
munalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komu‑
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nalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Pro‑
gramu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Miren ‑ Kostanjevica (v nadaljevanju: Program opre‑
mljanja), katerega je pod številko projekta 668 izdelalo podjetje
Locus d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
(3) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in za
ženski spol.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvide‑
ni in obstoječi zahtevni in manj zahtevni objekti na območju
Občine Miren ‑ Kostanjevica, kateri so zgrajeni oziroma se
načrtujejo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in ki se bodo
prvič opremljali bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim
omrežjem, vodovodnim omrežjem, objekti zbiranja komunalnih
odpadkov ali javnimi površinami oziroma bodo povečevali neto
tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
3. člen
(pojmi)
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji
pomen:
Parcela objekta – Aparcela je zemljišče, sestavljeno iz ene
ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem
je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo
takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki
bodo služile takšnemu objektu.
NTP – Atlorisna je neto tlorisna površina objekta, določena
s standardom SIST ISO 9836, katera se pridobi iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Dp je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
Dt je delež neto tlorisne površine pri izračunu komunal‑
nega prispevka.
Cpij je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra
parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posa‑
meznem obračunskem območju.
Ctij je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju.
Cpij1 je indeksirani obračunski strošek opremljanja kva‑
dratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju.
Ctij1 je indeksirani obračunski strošek opremljanja kva‑
dratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
KPij je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju.
KP je celotni izračunani komunalni prispevek.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno komunalno opre‑
mo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano
na karti 2: Ceste – Pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je pri‑
kazano na karti 3: Kanalizacija – Pregledna karta obračunskih
območij;
– Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano
na karti 4: Vodovod – Pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih od‑
padkov je prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki – Pregle‑
dna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje javnih površin je prikazano na kar‑
ti 6: Javne površine – Pregledna karta obračunskih območij.
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(2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so
podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se
komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti objekta
s posamezno vrsto komunalne opreme.
5. člen
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne opreme)
(1) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem,
vodovodnim omrežjem, omrežjem objektov ravnanja z odpadki
in javnimi površinami je opremljeno naselje Bilje.
(2) S prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem, omrež‑
jem objektov ravnanja z odpadki in javnimi površinami so opre‑
mljena preostala naselja: Orehovlje, Miren, Vrtoče, Lokvica,
Opatje selo, Nova vas, Hudi Log, Korita na Krasu, Sela na Krasu,
Kostanjevica na Krasu, Vojščica, Novelo, Temnica in Lipa.
6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če iz gradiva, katerega predloži zavezanec ob oddaji
vloge za plačilo komunalnega prispevka, ni razvidno drugačno
stanje, veljajo naslednje določbe:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s pri‑
marnim prometnim omrežjem.
– Vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim pro‑
metnim omrežjem.
– Vsak predvideni objekt je opremljen s sekundarnim
prometnim omrežjem, če upravljavec omrežja izda soglasje
za priklop. Če upravljavec omrežja zahteva, da je za priklop
objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del
javnega prometnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundar‑
nim prometnim omrežjem.
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primar‑
nim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem,
če upravljavec posameznega omrežja izda soglasje za priklop.
Če upravljavec posameznega omrežja zahteva, da je za priklop
objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del

javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opre‑
mljen s sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni za‑
konodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno
omrežje, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim
omrežjem.
– Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov in javnimi povr‑
šinami so opremljeni vsi objekti na območju občine.
7. člen
(razmerje med merilom parcele objekta in neto tlorisno
površino objekta)
Razmerje med merilom parcele objekta [Dp] in merilom
neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju
opremljanja enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
8. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opre‑
mo, katero določa predmetni odlok in se določi po naslednjih
kriterijih:
– faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe
(CC‑SI: 1271) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC‑SI:
1110) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC‑SI: 1121),
upravne in pisarniške stavbe (CC‑SI: 122) ter stavbe splošnega
družbenega pomena (CC‑SI: 126) se določi v višini 1,15;
– faktor dejavnosti za tri in več stanovanjske stavbe (CC‑SI:
1122) in ostale stavbe ter objekte se določi v višini 1,3.
9. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe
komunalne opreme.

Preglednica 1
Komunalna oprema
prometno omrežje

kanalizacijsko omrežje

Obračunsko območje

S
[€]

OS
[€]

C1 – primarno prometno omrežje

10.039.111

6.525.422

C2 – sekundarno prometno omrežje

10.435.831

6.783.290

K1 – primarno kanalizacijsko omrežje

898.008

718.407

K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje

727.172

581.737

vodovodno omrežje

V1 – primarno vodovodno omrežje

7.412.450

5.929.960

vodovodno omrežje

V2 – sekundarno vodovodno omrežje

2.125.816

1.700.653

objekti ravnanja
z odpadki

KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki

90.452

72.362

javne površine

JP – območje javnih površin

3.781.496

3.781.496

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

Uradni list Republike Slovenije

Št.

12 / 19. 2. 2010 /

Stran

1437

Preglednica 2
Komunalna oprema

Cpij
[€/m2]

Obračunsko območje

Ctij
[€/m2]

C1 – primarno prometno omrežje

2,95

6,7

C2 – sekundarno prometno omrežje

4,04

9,18

K1 – primarno kanalizacijsko omrežje

3,82

8,35

K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje

6,44

12,89

V1 – primarno vodovodno omrežje

2,68

6,1

V2 – sekundarno vodovodno omrežje

1,01

2,3

objekti ravnanja
z odpadki

KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki

0,03

0,07

javne površine

JP – območje javnih površin

1,71

3,89

prometno omrežje

kanalizacijsko omrežje

vodovodno omrežje

11. člen

13. člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)

(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)

Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra par‑
cele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posa‑
meznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno
vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem ob‑
močju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo
z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena dela
– ostala nizka gradnja«, na naslednji način:

(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta,
gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega obsto‑
ječega objekta, gradnje novega objekta na obstoječi parceli
objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se posto‑
pek odmere komunalnega prispevka izvede na način, da se
izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno
stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje
objekta. Če je razlika pozitivna, se za njeno vrednost odmeri
komunalni prispevek. Če je razlika negativna se komunalni
prispevek ne obračuna in ne vrača.
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu‑
nalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se
bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka,
odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komu‑
nalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo
prikazala in obračunala predvidene stroške. Stroški za obstoje‑
čo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se bodo
obračunali na podlagi prvega odstavka 12. člena tega odloka,
ob upoštevanju določil 6. člena odloka. To pomeni:

Cpij1 = Cpij · I
Ctij1 = Ctij · I
kjer je:
I

faktor indeksacije, kateri se ob odmeri komunalnega
prispevka indeksira na dan uveljavitve Programa
opremljanja.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Cpij skupni = Cpij obstoječi + Cpij investicija

12. člen

Ctij skupni = Ctij obstoječi + Ctij investicija

(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme za primer gradnje novega objekta na novi parceli objek‑
ta in odmere komunalnega prispevka za obstoječi objekt, ki se
opravi po uradni dolžnosti, se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela · Cpij1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1 · Dt)
KP = Σ KPij
(2) Površina parcele objekta in neto tlorisna površina
objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega do‑
voljenja.
(3) Če parcela objekta ni določena oziroma podatka o
površini parcele objekta ni mogoče pridobiti, se le‑ta določi v
skladu z določili izvedbenega prostorskega akta občine.
(4) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti, se le‑ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave
Republike Slovenije.
(5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele objekta. Tako dobljeno vrednost
se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

kjer je:
Cpij, ki se odmeri na posameznem območju
investicije;
Ctij, ki se odmeri na posameznem območju
Ctij skupni
investicije;
Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih
Cpij obstoječi
stroškov;
Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih
Ctij obstoječi
stroškov;
Cpij investicija Cpij, ki je predmet investicije;
Ctij investicija Ctij, ki je predmet investicije.
Cpij skupni

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.
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15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezan‑
čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
17. člen
(stroški priključevanja)
Če se investitor priključuje na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje, mora poleg plačila komunalnega prispevka poravnati
še neposredne stroške priključitve na ti omrežji.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske
javne infrastrukture.

Uradni list Republike Slovenije
505.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 ... 79/09) ter 17. in 107. člena Statuta Občine
Miren ‑ Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski
svet Občine Miren ‑ Kostanjevica na 29. redni seji dne 3. 2.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o pooblastitvi župana
za odločanje o pridobitvi občinskega
nepremičnega premoženja
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Odloka o pooblastitvi župana
za odločanje o pridobitvi občinskega nepremičnega premoženja
(Uradni list RS, št. 139/04) se črta znesek »2.000.000,00 SIT«
in se ga nadomesti z zneskom »10.000,00 EUR«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2010-1
Miren, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(povezava spremenjene zakonodaje)
(1) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se
komunalni prispevek po predmetnem odloku odmeri skladno s
takrat veljavnim prostorskim izvedbenim aktom.
(2) Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo
prispele na Občino Miren ‑ Kostanjevica pred pričetkom upo‑
rabe predmetnega odloka in bodo imele priloženo projektno
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi
katerega lahko pristojni organ Občine Miren ‑ Kostanjevica
izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka oziroma bodo
vsebovale vse podatke, na podlagi katerih lahko občina izda
odločbo o plačilu komunalnega prispevka, bodo obravnavane
na podlagi dotedanje zakonodaje.
(3) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se
izjemoma, če podatka o površini parcele objekta ni mogoče
pridobiti, le‑ta določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s
faktorjem 1,5.

Odlok o spremembi Odloka o pooblastitvi
župana za odločanje o pridobitvi občinskega
nepremičnega premoženja

506.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilu
stroškov

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in 8. člena Odloka o plačah
funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter 18. člena Statuta
Občine Miren ‑ Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je ob‑
činski svet na 29. redni seji 3. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilu stroškov

20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnem prispevku v Občini Miren ‑ Kostanjevica (Uradni
glasilo, št. 8/99, 7/00, in Uradni list RS, št. 111/07).

1. člen
V drugem odstavku 7.a člena se beseda »letnega« zame‑
nja z besedo »mesečnega«.

21. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009
dalje.

Št. 007-0012/2009-5
Miren, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

Št. 007-0012/2008-3
Miren, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
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MISLINJA
507.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o najemnini grobov
in uporabi mrliške vežice

Na podlagi 14. člena Odloka o pokopališkem redu v
Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 41/96) in 20. člena Statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo,
115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja
na 27. seji dne 11. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o najemnini grobov
in uporabi mrliške vežice
I.
V Sklepu o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice,
ki je bil sprejet na 26. seji občinskega sveta dne 7. 1. 2010
(Uradni list RS, št. 3/2010), se točka »1. Najemnina za grobni
prostor znaša«, dopolni z novo postavko:
»– Temelj za žarni grob z nišo 261,83 EUR«.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
list Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 354-001/2006, 354-009/2006, 354-044/2006
Mislinja, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

508.

Letni program športa Občine Mislinja za leto
2010

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 7. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. člena Pravilnika o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini
Mislinja (Uradni list RS, št. 77/09), Nacionalnega programa
športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) je Občinski svet
Občine Mislinja na 27. redni seji dne 11. 2. 2010 sprejel

LETNI PROGRAM
športa Občine Mislinja za leto 2010
1. člen
Letni program športa Občine Mislinja za leto 2010 zagotavlja,
da bo Občina Mislinja iz občinskega proračuna za leto 2010 izva‑
jalcem športnih programov namenila sredstva v višini 40.063,00 €,
in 23.744,00 € za izvajanje investicij na področju športa.
Proračunska sredstva se bodo zagotavljala tistim špor‑
tnim društvom in klubom, ki bodo na podlagi javnega razpisa
izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z nacional‑
nim programom športa in v interesu občine.
2. člen
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS (v nada‑
ljevanju: nacionalni program) in Pravilnikom o merilih za sofinan‑
ciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja (v
nadaljevanju: pravilnik) obsega Letni program športa v Občini Mi‑
slinja (v nadaljevanju: letni program športa) naslednje vsebine:
I.
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega pro‑
grama:
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Vrednost programa: 27.863,00 EUR
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.5. Interesna športna vzgoja mladine
1.6. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.8. Interesna športna dejavnost študentov
2. Športna rekreacija – Vrednost programa: 5.600,00 EUR
3. Kakovostni šport – Vrednost programa: 2.700,00 EUR
4. Vrhunski šport – Vrednost programa: 800,00 EUR
5. Šport invalidov – Vrednost programa: 600,00 EUR.
II. Razvojne in strokovne naloge v športu
6. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje stro‑
kovnih kadrov – Vrednost programa: 2.500,00 EUR
Iz tega zneska se pod pogoji iz sprejetega Pravilnika o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v
občini Mislinja sofinancirajo:
1.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro‑
kovnih kadrov;
1.2 Znanstveno in razvojno‑raziskovalna dejavnost, me‑
ritve, analize in svetovanja;
1.3 Založniška dejavnost;
1.4 Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in dru‑
ge športne prireditve;
1.5 Informacijski sistem na področju športa.
7. Sredstva za investicije v športne objekte – 23.744 EUR
3. člen
Na osnovi sprejetega letnega programa športa ter pra‑
vilnika, bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov
športa za leto 2010.
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo
v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja
prispelih programov športa v skladu z merili in kriteriji določe‑
nimi v pravilniku.
4. člen
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s
programi v maksimalnem obsegu, ki je določen za posamezni
program pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje iz sprejetega
pravilnika.
Višina sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci pro‑
gramov, se določi na osnovi prejetih točk v skladu z merili za
vrednotenje programov športa, ki so določena v pravilniku.
5. člen
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v
celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče
porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski
svet ob sprejemanju rebalansa proračuna, spremeni znesek
namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev
nameni v druge namene. Prerazporeditev teh sredstev predsta‑
vlja sočasno tudi spremembo letnega programa športa.
6. člen
Letni program športa začne veljati naslednji dan po spre‑
jemu na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in
razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini
Mislinja v letu 2010.
Ta letni program športa se objavi v Uradnem list Repu‑
blike Slovenije.
Št. 671-2/2010
Mislinja, dne 12. februarja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

Stran

1440 /

Št.

12 / 19. 2. 2010
SEMIČ

509.

Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2010

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06
in 57/08) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 107/06 in 112/06 – popr.) je Občinski svet Občine Semič
na 23. redni seji dne 15. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Semič za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Semič za leto 2010 določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73

v EUR
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2010
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.650.670
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.498.619,73
DAVČNI PRIHODKI
3.032.240
700 Davki na dohodek na dobiček
2.717.620
703 Davki na premoženje
195.405
704 Domači davki na blago in storitve
119.215
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
466.379,73
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
209.417
711 Takse in pristojbine
1.800
712 Globe in druge denarne kazni
8.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
246.862,73
KAPITALSKI PRIHODKI
111.595
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
4.173
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. sredstev
107.422
PREJETE DONACIJE
70.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
70.000
731 Prejete donacije iz tujine
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74

TRANSFERNI PRIHODKI
3.970.455,27
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
406.540,76
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
3.563.914,51
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.756.600
40 TEKOČI ODHODKI
907.292
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
195.823
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
32.705
402 Izdatki za blago in storitve
637.361
403 Plačila domačih obresti
25.000
409 Rezerve
16.403
41 TEKOČI TRANSFERI
1.455.341
410 Subvencije
116.668
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
677.689
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
166.296
413 Drugi tekoči domači transferi
494.688
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
5.206.329
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.206.329
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
187.638
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os.,
ki niso pror. uporabniki
103.062
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
84.576
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–105.930
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KA‑
PITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
173.400
55 ODPLAČILA DOLGA
173.400
550 Odplačila domačega dolga
173.400
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
–279.330
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
–173.400
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XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

105.930
279.330
279.330

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov
in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpi‑
sanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Semič, www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni osemmestnih podkontov.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se upora‑
bijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zara‑
di odvajanja odpadnih voda se uporabijo za dokončanje 1. faze
kanalizacije in čistilne naprave Krvavčji Vrh (13.200,00 €), za
dokončen zagon ČN Črmošnjice (16.850,00 €), za gradnjo
kanalizacije in čistilne naprave Semič v okviru projekta »Trajno‑
stne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov
Bele krajine« (60.184,00 €) in za sofinanciranje nakupa vozila
za praznjenje greznic (44.352,00 €),
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje oko‑
lja zaradi odlaganja odpadkov se uporabijo za CeROD
(36.226,00 €), PCRO Vranoviči (22.700,00 €) in za deponijo
Vranoviči (15.710,00 €),
– najemnina od komunalne infrastrukture v višini
140.377,00 € od oskrbe s pitno vodo se uporabi za gradnjo
vodovodov na projektu Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno
vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, 17.200,00 € od
odvajanja in čiščenja odpadnih voda za kanalizacijo Sela, Ka‑
šča (4.650,00 €), ostanek v višini 12.550,00 € in 12.313,00 €
od najemnine za ravnanje z odpadki (skupaj 24.863,00 €) se
nameni za plačilo izdelave občinskega lokacijskega načrta.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora‑
čuna (finančnih načrtih neposrednih uporabnikov) med glavnimi
programi v okviru področja proračunske porabe posameznega
neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni
odbor, župan, občinska uprava), odloča na predlog neposre‑
dnega uporabnika proračuna župan. Prerazporeditve pravic
porabe se izvajajo med osemmestnimi podkonti, pri čemer
povečanje ali zmanjšanje posameznega osemmestnega pod‑
konta ne sme presegati 30% obsega tega podkonta.
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V primeru prerazporeditev, ki bi presegale zgoraj navede‑
ni okvir, mora župan pridobiti soglasje občinskega sveta.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juli‑
ju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
Prerazporejanje med bilanco prihodkov in odhodkov, raču‑
nom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovo‑
ljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.
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 upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicij‑
ske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100%
teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab‑
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori‑
tve 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 ve‑
ljajo 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 uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra‑
zvojnih programov do višine 20%, če gre za projekte do vre‑
dnosti 500.000,00 EUR. Projekte, katerih vrednost presega
500.000,00 EUR, lahko župan spreminja le do višine 5%. Za
projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% oziroma
5%, mora novelirano investicijsko dokumentacijo 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)
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
8.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.200,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan v letu 2010 dolžnikom odpiše dolgove, ki
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jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine
2.100,00 EUR. V primeru odpisa dolgov, ki bi presegali navede‑
ni okvir, mora župan pridobiti soglasje občinskega sveta.
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 ne bo
zadolžila.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz‑
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca
proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih za‑
vodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič,
v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 EUR.
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 podje‑
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine
0,00 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje‑
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje, lahko v letu 2010 izdajo poroštva do skupne
višine glavnic 0,00 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo orga‑
nizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja
v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med
letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akonta‑
cije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter upošte‑
vanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo
uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za
račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki prese‑
gajo zneske, določene s proračunom.
13. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni ob‑
činski upravi in županu občine predložiti finančne načrte za
naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše
župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so ob zaključ‑
ku leta oziroma po potrebi dolžni županu poročati o realizaciji
nalog.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih
zahteva župan, direktor občinske uprave, nadzorni odbor ali
občinski svet.
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14. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Semič v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-05/2009-16
Semič, dne 16. februarja 2010
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

510.

Odlok o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Semič

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor‑
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 – ZPNačrt‑A),
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) in 14. člena Statuta Občine
Semič (Uradni list RS, št. 107/06, 112/06 – popravek) je Občinski
svet Občine Semič na 23. redni seji dne 15. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Semič
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja, podlage
za odmero komunalnega prispevka, podrobnejša merila zanje
in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v
programu opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: pro‑
gram opremljanja) in je dosegljiv na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni
in obstoječi objekti na območju Občine Semič, ki se bodo prvič
opremljali z vodovodnim omrežjem, fekalnim kanalizacijskim
omrežjem, omrežjem cest oziroma se bo zanje izvajala obve‑
zna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja
komunalnih odpadkov.
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
Območja, opremljanja s posamezno komunalno opremo,
so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje je pri‑
kazano na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskega
območja;
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– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je prika‑
zano na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskega
območja;
– Obračunsko območje za cestno omrežje je prikazano na
karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskega območja;
– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je
prikazano na karti 4: Ravnanje z odpadki – pregledna karta
obračunskega območja.
Obračunska območja posamezne komunalne opreme,
navedena v alinejah od 1 do 4, so podrobneje prikazana na
kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opre‑
mljanja in so izvedena v merilu 1:5.000.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno,
da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na
posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremlja‑
nja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le‑te ni
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da
objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na
posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni
določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko
opremljenost objekta s komunalno opremo.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak obstoječi ali predvideni objekt za katerega se lahko
odmeri komunalni prispevek je opremljen s cestnim omrežjem.
Izjema so primeri, ko mora investitor za pridobitev gradbenega
dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja,
kar se šteje, kot da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s kana‑
lizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih po‑
gojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno raz‑
vidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje
za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega
objekta zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega in/ali
vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s kanalizacijskim
in/ali vodovodnim omrežjem.
Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih
je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali ce‑
stnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve
priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne
štejejo dela na individualnem priključku objekta.
S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih od‑
padkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno
površino objekta)
Razmerje med merilom parcele (Dpi) in merilom neto tlori‑
sne površine objekta (Dti) je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dpi = 0,3 ter Dti = 0,7.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opre‑
mo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na
vrsto objekta
Kdejavnosti

Oznaka
v klasifikaciji
objektov CC‑SI

Trgovske in druge stavbe
za storitveno dejavnost

1,30

123

Tri‑ in večstanovanjske stavbe

1,30

1122

Industrijske stavbe in skladišča

1,30

125

Vrsta objekta
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Kdejavnosti

Oznaka
v klasifikaciji
objektov CC‑SI

Dvostanovanjske stavbe

1,00

1121

Stavbe splošnega družbenega
pomena

0,80

126

Garažni objekti

0,70

1242

Objekti za šport, rekreacijo
in drugi objekti za prosti čas

0,70

241

Druge nestanovanjske stavbe

0,70

127

Enostanovanjske stavbe

0,70

111

Vrsta objekta

Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v
tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
me.

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opre‑
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
Skupni stroški
v EUR

Obračunski
stroški v EUR

1. Vodovodno omrežje

8.038.450

1.010.059

2. Kanalizacijsko omrežje

1.483.264

860.489

3. Cestno omrežje

6.338.299

4.943.880

286.381

286.381

Komunalna oprema

4. Ravnanje z odpadki

8. člen
m2

(stroški opremljanja
parcele (Cp) in neto tlorisne površine
objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine
objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri
čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s
posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila
3. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komu‑
nalno opremo
Cp
(v EUR/m2)

Ct
(v EUR/m2)

1. Vodovodno omrežje

0,284

2,461

2. Kanalizacijsko omrežje

1,021

6,919

3. Cestno omrežje

1,276

9,580

4. Ravnanje z odpadki

0,074

0,555

Postavka

Pomen Cp in Ct je naslednji:
Cp – stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s
posamezno komunalno opremo na območju opremljanja;
Ct – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta s posamezno komunalno opremo na območju
opremljanja.
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posame‑
zno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta s posamezno vrsto komunalne opre‑
me na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbor‑
nice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«,
na naslednji način:
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Cp1 = Cp · I
oziroma
Ct1 = Ct · I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan odmere ko‑
munalnega prispevka.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
kjer je:
KPij
Aparcela
Atlorisna
Dp
Dt
Kdejavnost
Cpij
Ctij

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada po‑
samezni vrsti komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju
površina parcele
neto tlorisna površina objekta
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
faktor dejavnosti
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
obračunskem območju za posamezno vrsto komu‑
nalne opreme
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne
površine objekta na obračunskem območju za posa‑
mezno vrsto komunalne infrastrukture.

Površina zazidljivega dela parcele za objekte se pridobi
iz zemljiškega katastra ali iz veljavnih prostorskih aktov Občine
Semič. V primeru, da objekt pripada večim parcelam ali da je
več objektov na eni parceli, se parcela za odmero komunalne‑
ga prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s fak‑
torjem 1,5. Na območjih, ki se urejajo s posebnim prostorskim
aktom, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi
skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le‑tega pridobi iz
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti,
se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele, ki se
pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gra‑
dnje na obstoječi parceli ipd., se za izračun komunalnega pri‑
spevka upošteva razliko med starim in novim stanjem objekta.
Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni
prispevek, v nasprotnem primeru se komunalni prispevek ne
obračuna.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji
formuli:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta na dan izdaje odločbe
(2) V primeru spremembe vrste objekta za obstoječe
objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se
komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti,
ki je določen s 6. členom tega odloka ter neto tlorisne površine,
katerim se spreminja namembnost.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po sledeči for‑
muli:
KPi = (Kdejavnost,i‑novi – Kdejavnost,i‑obstoječi) · Atlorisna · Ct · Dt
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(3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu‑
nalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(4) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno
opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija iz‑
vedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo
za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega po‑
sebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega
odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale
za odmero potrebne parametre.
12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:
KP = Σ KPi
Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KPi komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto
komunalne opreme.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(način odmere in plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na vlogo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezan‑
čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odloč‑
bo. Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku v roku 30
dni po pravnomočnosti odločbe, razen če občina na odločbi na
predhodno pisno prošnjo zavezanca ne določi drugače.
14. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pra‑
vico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priklju‑
čitev objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se
ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natanč‑
no opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske
javne infrastrukture in za tiste objekte, ki ne obremenjujejo
oziroma njih uporaba ne obremenjuje gospodarske javne in‑
frastrukture, nimajo samostojnih priključkov na objekte gospo‑
darske javne infrastrukture niti niso del objektov, za katere je po
tem odloku predvideno plačilo komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ko je in‑
vestitor občina. Kolikor je občina soinvestitor se komunalni
prispevek ne plača v enakem deležu, kot je prispevek občine v
skupnih stroških izgradnje.
Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo nepro‑
fitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobra‑
ževanje (oznaka 12630 v CC‑SI), znanstveno‑raziskovalno
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delo (oznaka 12630 v CC‑SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v
CC‑SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov.
Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti
oprosti za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne‑stanovanjskih
stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet. V
tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
Pri klasifikaciji objektov se obvezno uporablja Uredba o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero
komunalnega prispevka)
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Semič za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za upora‑
bo stavbnega zemljišča v Občini Semič za leto 2010 znaša
0,001661 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-05/2009-18
Semič, dne 16. februarja 2010
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih
predpisih.
17. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka
poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno
opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v za‑
sebni lasti.
18. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega odloka se pri izdajanju odločb o
plačilu komunalnega prispevka v Občini Semič preneha upora‑
bljati Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemlji‑
šča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Semič v letu 2009 (Uradni list RS,
št. 20/09) ter Sklep št. 420‑07‑01/2000 z dne 4. 2. 2000, s kate‑
rim so bili investitorji gradnje stanovanjskih objektov oproščeni
30% plačila komunalnega prispevka.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-01/2009-20
Semič, dne 16. februarja 2010
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

511.

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

Na podlagi 6. in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 107/06, 112/06 – popravek) ter 12. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič
(Uradni list RS, št. 124/04, 70/05) je Občinski svet Občine Se‑
mič na 23. redni seji dne 15. 2. 2010 sprejel

VLADA
512.

Uredba o omejitvah in prepovedih
zaposlovanja in dela tujcev

Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona o za‑
poslovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o omejitvah in prepovedih zaposlovanja
in dela tujcev
1. člen
Ta uredba določa omejitve in prepovedi novega zaposlo‑
vanja in dela tujcev po področjih dejavnosti, podjetjih, poklicih
in iz določenih regionalnih področij, na podlagi katerih Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu:
zavod) ne sme izdajati delovnih dovoljenj.
2. člen
(1) Izdaja novih dovoljenj za delo za sezonsko delo ni
dovoljena.
(2) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve lahko
neizkoriščeni del kvote, namenjene za sezonska dela, raz‑
poredi za katerikoli drug namen, določen v prvem odstavku
3. člena Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto
2010, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela (Uradni
list RS, št. 8/10).
(3) V primeru da se del kvote iz prejšnjega odstavka na‑
meni za zaposlovanje tujcev, se dodatna kvota razdeli v skladu
s 6. členom te uredbe.
3. člen
(1) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za delo za zastopnike,
tujcem s prebivališčem na območju Republike Kosovo, ki ni‑
majo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, razen za
zastopanje srednjih in velikih gospodarskih družb.
(2) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za delo za zastopnike
podružnic gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov s
sedežem v Republiki Sloveniji, tujcem s prebivališčem na ob‑
močju Republike Kosovo, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v
Republiki Sloveniji, razen zastopnikom podružnic srednjih in
velikih gospodarskih družb.
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(3) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za zaposlitev za zaposlo‑
vanje brez kontrole trga dela večinskih lastnikov gospodarskih
družb, tujcem s prebivališčem na območju Republike Kosovo,
ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, razen
večinskim lastnikom srednjih in velikih gospodarskih družb.
(4) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za delo za zastopnike
podružnic gospodarskih družb s sedežem v tretjih državah, tuj‑
cem s prebivališčem na območju Republike Kosovo, ki nimajo
dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji.

10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja do 30. aprila 2010 oziroma do
njene razveljavitve pred tem datumom.

4. člen
Ni dovoljena izdaja novih dovoljenj za zaposlitev deloda‑
jalcem, ki na podlagi že izdanih dovoljenj za zaposlitev v roku
štirih mesecev od izdaje dovoljenja za zaposlitev tujca niso
prijavili v socialno zavarovanje. Prepoved velja do prijave v so‑
cialno zavarovanje vseh tujcev, ki jim je bilo izdano dovoljenje
za zaposlitev pred več kot štirimi meseci.

Vlada Republike Slovenije

5. člen
(1) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za zaposlitev delodajal‑
cem za poklice iz zabavnega in artističnega programa v nočnih
lokalih, za tujce, ki za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo
vizum, razen za tujce, ki so državljani držav, ki imajo z Evrop‑
sko unijo sklenjen sporazum o vizumskih olajšavah.
(2) Dovoljeno izvajanje zabavnih in artističnih programov
v nočnih lokalih se omeji le na eno lokacijo, ki je v lasti ali na‑
jemu delodajalca, in jo delodajalec navede pri vlogi za izdajo
dovoljenja za zaposlitev.
(3) Izvajanje zabavnih in artističnih programov na drugih
lokacijah se šteje za zaposlitev oziroma za delo na črno in se
kaznuje v skladu z določbami zakona, ki ureja prepoved dela
in zaposlovanja na črno.
6. člen
Kvota neizkoriščenih dovoljenj za zaposlitev od 8.800 do‑
voljenj, določenih z Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj
za leto 2010, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
(Uradni list RS, št. 8/10), se od dneva uveljavitve te uredbe
omeji na območja posameznih držav tako, da se razdeli na
naslednji način:
– 95 odstotkov za tujce s prebivališčem na območju držav
Bosne in Hercegovine, Republike Črne Gore, Republike Hrva‑
ške, Republike Makedonije in Republike Srbije in
– 5 odstotkov za tujce s prebivališčem na območju drugih
tretjih držav.
7. člen
(1) V primeru da je kvota dovoljenj za zaposlitev iz prej‑
šnjega člena izkoriščena, se lahko dovoljenje za zaposlitev izda
v okviru nerazporejene kvote v višini 1.000 delovnih dovoljenj
iz tretjega odstavka 3. člena Uredbe o določitvi kvote delovnih
dovoljenj za leto 2010, s katero se omejuje število tujcev na trgu
dela (Uradni list RS, št. 8/10).
(2) Dovoljenje za zaposlitev se lahko izda tujcu z izobraz‑
bo, primerljivo najmanj z višješolsko oziroma višjo strokovno
izobrazbo na šesti ravni v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ura‑
dni list RS, št. 46/06), kateremu bo delodajalec izplačeval plačo
najmanj v višini 2,5 minimalne plače.
(3) Zavod lahko preverja višino izplačanih plač tujcem iz
prejšnjega odstavka.
(4) V primeru da delodajalec ne izplača plače v višini,
določeni v drugem odstavku tega člena, se dovoljenje za za‑
poslitev razveljavi, delodajalcu pa v času veljavnosti te uredbe
ni dovoljeno izdati novih dovoljenj za zaposlitev.
8. člen
Za namen izvajanja te uredbe se za tujce, ki v potnem
listu nimajo vpisanega prebivališča, šteje, da imajo prebivališče
na območju države, ki je potni list izdala.
9. člen
Ta uredba ne velja za vloge za izdajo delovnih dovoljenj,
ki so bile vložene do dneva njene uveljavitve.

Št. 00711-5/2010/5
Ljubljana, dne 18. februarja 2010
EVA 2010-2611-0038

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
513.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju razmnoževalnega
materiala in sadik hmelja

Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega
odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega od‑
stavka 12. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega
odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih
rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 41/09) ter 50. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju razmnoževalnega materiala
in sadik hmelja
1. člen
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja (Uradni list RS, št. 21/07 in 19/08) se v 7. členu črta
drugi odstavek.
V tretjem odstavku se črta besedilo »in drugega«.
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvorne in osnovne matične rastline morajo biti pred
začetkom pridelave razmnoževalnega materiala v tekočem letu
uradno pregledane in uradno potrjene.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »najmanj enkrat v
rastni dobi«.
V šestem odstavku se v napovednem stavku besedilo »jih
označi z uradnimi etiketami iz drugega odstavka« nadomesti
z besedilom »zanje izda potrdilo o uradni potrditvi iz četrtega
odstavka«.
3. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »pred začetkom
pridelave, najpozneje do konca februarja tekočega leta,« nado‑
mesti z besedilom »najmanj en mesec pred začetkom pridelave
oziroma najpozneje do konca februarja«.
4. člen
V tretjem odstavku 15. člena se v četrti alineji število »10«
nadomesti s številom »5«.
5. člen
V Prilogi 2 se v drugem odstavku 2. točke besedilo »50 m«
nadomesti z besedilom »20 m« in besedilo »certificiranega ma‑
tičnega hmeljišča« z besedo »ukorenišča«.

Uradni list Republike Slovenije
V prvem odstavku 3. točke in prvem odstavku 4. točke se
besedilo »v vrsti mora biti brez plevela« nadomesti z besedilom
»prostor v vrsti ne smeta biti zapleveljena«.
6. člen
V Prilogi 3 se v preglednici D) Žuželke besedilo »Hmeljev
hrošč« nadomesti z besedilom »Hmeljev rilčkar« in besedilo
»Neoplintus porcatus Panz.« z besedilom »Neoplinthus tigratus
porcatus Panzer«.
V točki (2) Vrsta analize se besedilo točke b) spremeni
tako, da se glasi »Testne rastline (npr. Chenopodium quinoa in
Cucumis sativus L.)«.
7. člen
V Prilogi 4, v preglednici A) Virusi in virusom podobni
škodljivi organizmi se:
– pri škodljivem organizmu ApMV v stolpcu, označenem s
CSA, število »3« nadomesti s številom »2« in v stolpcu, označe‑
nem s CMH, število »10« nadomesti s številom »5«;
– pri škodljivem organizmu HMV v stolpcu, označenem
s CSA, število »3« nadomesti s številom »2«;
– pri škodljivem organizmu ArMV v stolpcu, označenem
s CSA, število »3« nadomesti s številom »2«;
– pri škodljivem organizmu HLVd v stolpcu, označenem
s CSA, doda število »0,1«.
V preglednici B) Drugi škodljivi organizmi se besedilo
»Neoplintus porcatus« nadomesti z besedilom »Neoplinthus
tigratus porcatus«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-411/2009
Ljubljana, dne 5. februarja 2010
EVA 2010-2311-0016
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu
osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos)
in volka (Canis lupus) iz narave

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto žive‑
čih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05,
115/07, 32/08 – odl. US, 96/08 in 36/09) izdaja minister za
okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov
vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka
(Canis lupus) iz narave
1. člen
V Pravilniku o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda
(Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS,
št. 28/09) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot
Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga
2 sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-273/2009
Ljubljana, dne 16. februarja 2010
EVA 2010-2511-0020
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
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Priloga 1
»Priloga 1
Načrtovani odstrel medvedov v obdobju od 1. januarja do 30. aprila in od 1. oktobra do 31.
decembra 2010
I.
1. V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani
odstrel 63 medvedov v naslednjih lovsko upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO)
in težnostnih kategorijah:
 v delu Kočevsko belokranjskega LUO z lovišči Loka pri Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, Banja
LokaKostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Lazina,
Velike Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje,
Suha krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in
Žitna gora:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

21

7

3

31

 v delu Notranjskega LUO z lovišči Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, LožStari
trg, Iga vas, Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek,
JavornikPostojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, RakovnikŠkoljica in Tomišelj ter lovišča s
posebnim namenom Jelen in Ljubljanski vrh:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

22

5

2

29

 v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki obsega
lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col, Kozje stena, Nanos,
Trebuša, Logatec – del lovišča severno od avtoceste LjubljanaRazdrto, Hotedršica, Trnovski gozd in
Vrhnika – del lovišča južno od železniške proge LjubljanaPostojna:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Priloga

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

1

1

3

Uradni list Republike Slovenije

Št.

12 / 19. 2. 2010 /

Stran

1449

2. V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede načrtovani odstrel
12 medvedov v naslednjih LUO in težnostnih kategorijah:
 v delu Kočevsko belokranjskega LUO, ki obsega lovišča Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica,
SmukSemič, Krka in Grosuplje:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

1

0

2

 v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica – Žužemberk – levi breg reke Krke, Toplice,
Padež, Novo mesto, Dobrnič, Gorjanci, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Trebnje – južno od
magistralne ceste/avtoceste LjubljanaObrežje, Veliki Gaber– južno od magistralne ceste/avtoceste
LjubljanaObrežje, Velika Loka– južno od magistralne ceste/avtoceste LjubljanaObrežje in Mirna peč
 južno od avtoceste Ljubljana  Obrežje
in
v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki, Čatež ob
Savi in Mokrice:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

2

1

1

4

 v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Višnja gora, Ivančna gorica in Šentvid pri Stični, in sicer
vsa južno od avtoceste Ljubljana – Obrežje:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

1

0

2

 v delu Primorskega LUO, ki obsega lovišča Senožeče, Timav – Vreme, Slavnik – Materija, Žabnik
– Obrov, Kojnik  Podgorje, Videž – Kozina, Gaberk – Divača, Vrhe – Vrabče, Raša – Štorje,
Bukovca, Brkini, Prem in Gradišče – Košana
in
v delu Notranjskega LUO, ki obsega lovišče Zemon:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

2

1

0

3

 v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki obsega
lovišča Dole nad Idrijo, Jelenk, Kanal (levi breg Soče), Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak,
Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte
in
v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Otavnik, Planota in Porezen:
Težnostna
kategorija
Število medvedov

Do 100 kg

Od 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

1

0

0

1

Stran

1450 /

Št.

12 / 19. 2. 2010

Uradni list Republike Slovenije

II.
V obdobju od 1. januarja do 30. aprila se lahko izvede največ do 70% načrtovanega odstrela.
III.
Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v obdobju, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v posameznem
LUO, se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO.
Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se smiselno
upošteva v naslednjem načrtovalskem obdobju.
IV.
Odstrel medvedov iz I. točke te priloge se v LUO osrednjega območja življenjskega prostora vrste
rjavega medveda prednostno izvede v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto
pojavljajo oziroma se tam dalj časa zadržujejo.«.
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Priloga 2
»Priloga 2
Načrtovani odstrel osebkov volka  v obdobju od 1. januarja do 28. februarja in od
1. oktobra do 31. decembra 2010
I.
V življenjskem prostoru vrste volka se izvede načrtovani odstrel 12 volkov v naslednjih lovsko
upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu: LUO):
  volkov  Kočevskobelokranjsko LUO in Novomeško LUO skupaj (vse lovske družine, združene v
Lovsko zvezo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: LZS) in lovišča s posebnim namenom v okviru
Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS).
 v Kočevsko belokranjskem LUO v:
loviščih  Loka pri Črnomlju, Vinica, Sinji vrh, Črnomelj, Adlešiči, Banja LokaKostel, Kočevje, Mala
gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Gradac, Suhor, Lazina, Velike Poljane,
Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, SmukSemič, Metlika,
Dobrepolje, Grosuplje, Suha krajina, Krka in Taborska jama
ter
v loviščih s posebnim namenom  Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora.
 v Novomeškem LUO v:
loviščih – Mirna peč, Novo mesto, Otočec, Padež, Šentjernej, Plešivica, Toplice, Orehovica, Brusnice,
Gorjanci, Mokronog, Mirna, Trebelno, Veliki Gaber, Dobrnič, Trebnje, Velika Loka, Tržišče,
Škocjan. Šentrupert, Šentjanž
  volkov  Notranjsko LUO, Primorsko LUO, Zahodno visoko kraško in Gorenjsko LUO skupaj (vse
lovske družine, združene v LZS in lovišča s posebnim namenom v okviru ZGS).
 v Notranjskem LUO v:
loviščih  Begunje, erknica, ajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, LožStari trg, Iga vas, Babno polje,
Gornje jezero, Kozlek, Zemon, Trnovo, Mokrc, Brezovica, Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek,
JavornikPostojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, RakovnikŠkoljica in Tomišelj,
ter
v loviščih s posebnim namenom  Jelen in Ljubljanski vrh.
 v Primorskem LUO v:
loviščih – Prem, Bukovca, Brkini, Izola, Trstelj – Kostanjevica, Fajti hrib, Strunjan, Jezero – Komen,
Dolce – Komen, Raša – Štorje, Tabor – Sežana, Žabnik – Obrov, Kras – Dutovlje, Vrhe – Vrabče,
Videž – Kozina, Slavnik – Materija, Štanjel, Gaberk – Divača, Timav – Vreme, Senožeče, Kojnik –
Podgorje, Rižana, Dekani, Istra – Gračišče, Marezige, Koper, Šmarje, Gradišče – Košana, Brje –
Erzelj in Tabor – Dornberk.
 v Zahodno visoko kraškem LUO v:
loviščih  Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrhnika, ol, Hubelj, Idrija, Krekovše, Kozje stena, Jelenk,
Javornik, Dole nad Idrijo, Gorica, Grgar, Sabotin, Planina, Črna jama, Bukovje, Most na Soči,
Trebuša, Čepovan, Kanal, Anhovo, Dobrovo, Trnovski gozd, Vipava, Nanos, Lijak, Čaven, Vojkovo
in Hrenovice.
 v Gorenjskem LUO v:
loviščih  Stara Fužina, Bohinjska Bistrica, Nomenj Gorjuše, Bled, Sorica, Železniki, Selca, Jošt,
Kropa, Jelovica.
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II.
Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v obdobju, ko načrtovani odstrel še ni izpolnjen v posameznem
LUO, se mora vključiti v načrtovani odstrel tega LUO.
Izjemni odstrel v obdobju, ko je načrtovani odstrel v posameznem LUO že izpolnjen, se smiselno
upošteva v naslednjem načrtovalskem obdobju.
III.
Odstrel volkov iz I. točke te priloge se v LUO prednostno izvede tam, kjer je največ primerov škodnih
dogodkov, ki jih povzročijo volkovi.«.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
515.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za januar 2010

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za januar 2010
Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2010 v pri‑
merjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,8%.
Št. 9621-4/2010/1
Ljubljana, dne 11. februarja 2010
EVA 2010-1522-0010
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

516.

Poročilo o gibanju plač za december 2009

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za december 2009
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za december 2009 je znašala 1488,19 EUR in je bila
za 5,2% nižja kot za november 2009.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za december 2009 je znašala 957,14 EUR in je bila
za 4,2% nižja kot za november 2009.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–de‑
cember 2009 je znašala 1438,96 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–de‑
cember 2009 je znašala 930,00 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje oktober
2009–december 2009 je znašala 1502,33 EUR.
Št. 9611-104/2009/12
Ljubljana, dne 15. februarja 2010
EVA 2010-1522-0009
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

POPRAVKI
517.

Popravek Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine
Slovenska Bistrica

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura‑
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 112/07) dajem

Št.
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POPRAVEK
Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Slovenska
Bistrica
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010)
se besedilo 11. člena pravilno glasi:
»11. člen
(Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem nasle‑
dnjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komu‑
nalno opremo.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva dejanska
velikost parcele. Delež parcele pri izračunu komunalnega pri‑
spevka se določi v višini 50%.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh dejanskih
tlorisnih površin objekta. Delež neto tlorisne površine pri izraču‑
nu komunalnega prispevka se določi v višini 50%.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo
se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto javne komu‑
nalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt in ali mu je
omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Kot
javna komunalna oprema se šteje komunalna oprema, v kate‑
ro je občina ali krajevna skupnost vložila lastna proračunska
sredstva. Občina z odmero komunalnega prispevka zagotavlja
zavezancu možnost priključitve na že zgrajeno komunalno
opremo, katere oddaljenost od stavbišča je manjša od oddalje‑
nosti, predvidene v predpisih za obvezno priključitev na javno
komunalno infrastrukturo (v pravilniku o vodooskrbi s pitno
vodo in odvajanju ter čiščenju odpadne vode, je določena ob‑
veznost priključitve na posamezno javno omrežje vseh stavb,
katerih oddaljenost od javnega omrežja ni večja 200 m).
Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posame‑
zne vrste objektov uporabi faktorje, ki so podani v spodnji tabeli.
Šifra kategorije
Faktor
Tip objekta
(CC‑SI Struktura)
dejavnosti
112
Večstanovanjske stavbe
1,1
121
Gostinske stavbe
1,1
12202
Stavbe bank, pošt,
zavarovalnic
1,3
12203
Druge upravne in pisarniške
stavbe
1,3
123
Trgovske in druge stavbe
za storitveno dejavnost
1,3
124
Stavbe za promet in stavbe
za izvajanje elektronskih
komunikacij
1,3
125
Industrijske stavbe in skladišča
0,8
126
Stavbe splošnega družbenega
pomena
0,7
127
Druge nestanovanjske stavbe
0,7
za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1,0«.
Št. 033-126/2009-22/5-P
Slovenska Bistrica, dne 11. februarja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
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Uradni list Republike Slovenije
Popravek Odloka o določitvi objektov
za izvedbo vzdrževalnih del v območju,
ki se ureja z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom Center v Postojni

Popravek
V Odloku o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih del
v območju, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim na‑
črtom Center v Postojni (Uradni list RS, št. 110/09 z dne 29. 12.
2009) se doda izpadla priloga, ki je priloga tega popravka.
Št. 007-19/2009-2
Postojna, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

PRILOGA
Seznam objektov, vrsta vzdrževalnih del in ocena stroškov v območju, ki se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom
Center v Postojni
Objekt
Objekt TR 03
Tržaška 5

AP 01
Avtobusna postaja

Vzdrževalna dela
Zamenjava dvokapne strehe
Popravilo fasade pod dvokapno streho
Popravilo ravne strehe
Popravilo fasade pod ravno streho
Zunanja ureditev
Menjava strehe
Menjava stavbnega pohištva
Sanacija balkonov
Fasaderska dela
Zunanja ureditev

Ocena stroškov
v EUR
125.000,00

250.000,00
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VSEBINA
472.
473.
474.

512.
475.
476.
477.

478.

479.
513.
514.
480.

481.

482.

483.
484.

515.
516.

VLADA

Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov
po železnici v notranjem potniškem prometu
Uredba o podrobnih ukrepih za pridelavo gensko
spremenjene koruze
Uredba o določitvi prispevka za pridelavo gensko
spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamer‑
no prisotnost gensko spremenjenih organizmov v
gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih
Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in
dela tujcev
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski ob‑
veščevalno-varnostni agenciji
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo
vozil v cestnem prometu
Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za graditev
sedežnice Čaplja v Planici

1393
1393

1396
1398

1398
1407

506.
1447
1408
507.
1408

486.

BREZOVICA

Odlok o varstvu javnega reda in miru

508.

499.

1415
1415

1420
1421

1422
1426

KANAL

Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto
2010

LUČE

Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2010

1427
1428

MIREN - KOSTANJEVICA

Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri‑
spevka za območje Občine Miren - Kostanjevica
Odlok o spremembi Odloka o pooblastitvi župana
za odločanje o pridobitvi občinskega nepremične‑
ga premoženja
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah občin‑
skih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilu stroškov

1435
1438

1438

MISLINJA

Sklep o dopolnitvi Sklepa o najemnini grobov in
uporabi mrliške vežice
Letni program športa Občine Mislinja za leto
2010

1439
1439

PODČETRTEK

1431

POLJČANE

1432
1432
1432

REČICA OB SAVINJI

Sklep o uskladitvi cene za skrajšani – poldnevni
program predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje – OE
Vrtec Mozirje – Enota Rečica ob Savinji

ROGAŠKA SLATINA

500.

Sklep o sprejemu Programa varstva okolja

509.
510.

Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2010
Odlok o programu opremljanja in merilih za odme‑
ro komunalnega prispevka za območje Občine
Semič
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Semič za leto 2010

511.

1419

GROSUPLJE

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v
Občini Grosuplje
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
v k.o. Grosuplje naselje zemljišč parc. št. 1288/3 in
1288/2

Sklep o določitvi cen najema grobnih mest
in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2010
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč
Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Poljčane za leto 2010

1414

1453
1453

Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto
2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
v Občini Črenšovci

496.

498.

1418

ČRENŠOVCI

Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2010

497.
1413

CELJE

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta TPC ob vojašnici
Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel
na drugo kantidatko

495.
1413

BOROVNICA

Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega
lokacijskega načrta za območje urejanja B1S/8 –
Rimska cesta

504.

1446

OBČINE
485.

494.

505.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na obmo‑
čju Slovenije za januar 2010
Poročilo o gibanju plač za december 2009

492.

493.

SODNI SVET

Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kan‑
didatur na mesto podpredsednika Okrožnega so‑
dišča v Mariboru
Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kan‑
didatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča
v Cerknici

491.

1398

BANKA SLOVENIJE

Sklep o dajanju v prodajo in obtok zbirateljskih
kovancev ob Svetovnem prvenstvu v poletih v Pla‑
nici

490.

1445

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi drugega odstavka
282. člena Zakona o pravdnem postopku

488.

489.
1394

MINISTRSTVA

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratova‑
nje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom
nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih
njihovih varovalnih pasov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o monitoringu in nadzoru salmonel
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
trženju razmnoževalnega materiala in sadik hme‑
lja
Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu
osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in
volka (Canis lupus) iz narave
Odredba o določitvi vstopnega mejnega prehoda
za mednarodne inšpekcije Organizacije za prepo‑
ved kemičnega orožja

487.

SEMIČ

1433
1433
1440
1442
1445
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501.

ŠKOFLJICA

Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji za opra‑
vljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja
in vzdrževanja javne razsvetljave ter urejanja pro‑
meta v Občini Škofljica
Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks
za leto 2010

503.

Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financira‑
nju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2010

518.

1433

TIŠINA

502.

517.
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1433

TREBNJE

1434

POPRAVKI

Popravek Odloka o programu opremljanja stavb‑
nih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica
Popravek Odloka o določitvi objektov za izvedbo
vzdrževalnih del v območju, ki se ureja z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom Center v Postojni

1453
1454

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 12/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

313
335
336
338
352
353
354
355
355
355
358
359
359
359
362
363
364
364
365
365
365
365
365
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