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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trošarinah (ZTro-I)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trošarinah (ZTro‑I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 3. marca 2010.
Št. 003‑02‑3/2010‑4
Ljubljana, dne 11. marca 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O TROŠARINAH (ZTro-I)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 25/09 in 41/09) se v vseh členih razen v
prvem odstavku 2. člena besedi »Evropska skupnost« in beseda »Skupnost« v vseh sklonih nadomestijo z besedo »Unija«
v ustreznem sklonu.
2. člen
1.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»1.a člen
(prenos direktiv)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive:
– Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008
o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive
92/12/EGS (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2009, str. 12);
– Direktiva Sveta 94/74/ES z dne 22. decembra 1994 o
spremembah Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takšnih
izdelkov, Direktive 92/81/EGS o uskladitvi trošarinskih struktur
za mineralna olja in Direktive 92/82/EGS o približevanju tro-

šarinskih stopenj za mineralna olja (UL L št. 365 z dne 31. 12.
1994, str. 46);
– Direktiva Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o
uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL
L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 21);
– Direktiva Sveta 92/84/ES z dne 19. oktobra 1992 o
približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače
(UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 29);
– Direktiva Sveta 92/79/EGS z dne 19. oktobra 1992 o
približevanju davkov na cigarete (UL L št. 316 z dne 31. 10.
1992, str. 8);
– Direktiva Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o
davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih
izdelkov (UL L št. 291 z dne 6. 12. 1995, str. 40);
– Direktiva Sveta 2002/10/ES z dne 12. februarja 2002 o
spremembi direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES glede
strukture in stopnje trošarine, ki velja za predelani tobak (UL L
št. 46 z dne 16. 2. 2002, str. 26);
– Direktiva Sveta 1999/81/ES z dne 29. julija 1999 o spremembi Direktive 92/79/EGS o približevanju davkov na cigarete,
Direktive 92/80/EGS o približevanju davkov na tobačne izdelke,
razen cigarete, in Direktive 95/59/ES o davkih, razen prometnih
davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (UL L št. 211 z
dne 11. 8. 1999, str. 47);
– Direktiva Sveta 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o
davčnem označevanju plinskega olja in kerozina (UL L št. 291
z dne 6. 12. 1995, str. 46);
– Direktiva Sveta 2003/96/ES, z dne 27. oktobra 2003
o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčevanje energentov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003,
str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2004/75/ES z
dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES
glede možnosti Cipra za uporabo začasnih izjem ali znižanih
stopenj obdavčitve energentov in električne energije (UL L
št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 100), (v nadaljnjem besedilu:
Energetska direktiva);
– Direktiva Sveta 2004/74/ES z dne 29. aprila 2004 o
spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES o možnosti nekaterih
držav članic za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj
obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z
dne 30. 4. 2004, str. 87).«.
3. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Slovenija) ali vnesenih z ozemlja držav članic Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: država članica) v Slovenijo ali trošarinskih
izdelkov, ki se uvozijo v Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu:
Unija).«.
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Peti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Tretje ozemlje so:
– ozemlja, ki so del carinskega območja Unije: Kanarski
otoki, francoski čezmorski departmaji, Alandski otoki in Kanalski otoki,
– ozemlja, ki niso del carinskega območja Unije: otok Heligoland, območje Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione
d'Italia in italijanski del Luganskega jezera, in
– gora Atos.«.
V šestem odstavku se za prvo alinejo doda nova druga
alineja, ki se glasi:
»– v suverenih conah Združenega kraljestva Akrotiri in
Dhekelia ali iz njiju obravnava kot gibanje na Ciper ali z njega;«.
Dosedanja druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta
alineja.
V dosedanji četrti alineji, ki postane peta alineja, se črta
besedilo »Velike Britanije in Severne Irske«.
4. člen
V 4. členu se v 1. točki za besedilom »uvoznik trošarinskih izdelkov,« doda besedilo »pooblaščeni uvoznik, začasno
pooblaščeni prejemnik,«.
Za 8. točko se doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a pooblaščeni uvoznik je oseba, ki ji pristojni organ
izda dovoljenje, da pri opravljanju svoje registrirane dejavnosti
in pod pogoji, ki jih določa ta zakon, trošarinske izdelke, ki jih je
prejel iz tretje države ali s tretjega ozemlja, po sprostitvi v prosti
promet v skladu s carinskimi predpisi odpremlja pod režimom
odloga plačila trošarine;«.
V 10. točki se beseda »nepooblaščeni« v obeh primerih
nadomesti z besedilom »začasno pooblaščeni«.
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom
odloga plačila trošarine)
(1) Trošarinski izdelki se v Sloveniji lahko gibljejo pod
režimom odloga plačila trošarine:
1. iz trošarinskega skladišča v drugo trošarinsko skladišče;
2. iz trošarinskega skladišča v obrat oproščenega uporabnika in izjemoma iz obrata oproščenega uporabnika v trošarinsko skladišče;
3. iz trošarinskega skladišča v izvoz;
4. pri uvozu v obrat oproščenega uporabnika;
5. pri uvozu v trošarinsko skladišče.
(2) Trošarinski izdelki se med Slovenijo in drugimi državami članicami lahko gibljejo pod režimom odloga plačila
trošarine:
1. iz trošarinskega skladišča v Sloveniji v drugo državo
članico do trošarinskega skladišča, registriranega prejemnika,
kraja, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo, ter diplomatskim
in konzularnim predstavništvom in mednarodnim organizacijam;
2. od osebe iz druge države članice, ki v skladu z zakonodajo te države lahko pošilja trošarinske izdelke pod režimom
odloga plačila trošarine:
– imetniku trošarinskega dovoljenja v Sloveniji ali
– carinskemu organu izstopa s carinskega območja Unije
ali
– pooblaščenemu prejemniku v Sloveniji ali
– začasno pooblaščenemu prejemniku v Sloveniji ali
– osebam iz 31. člena tega zakona ali
– drugi osebi v drugi državi članici prek Slovenije;
3. ob uvozu v Unijo od kraja uvoza do namembnega kraja,
kjer se lahko prejemajo pod režimom odloga, kadar jih odpremi
pooblaščeni uvoznik.
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(3) Gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
plačila trošarine je dovoljeno samo, če jih spremlja trošarinski
dokument, razen če je s tem zakonom ali na njegovi podlagi
izdanim predpisom določeno drugače. Pošiljatelj, ki odpremlja
trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine v
drugo državo članico, mora zapečatiti tovorke ali prevozno
sredstvo, če le‑tega pristojni carinski organ v skladu z veljavno
zakonodajo pripozna kot primernega za zapečatenje.
(4) Prejšnji odstavek se nanaša na vsako gibanje trošarinskih izdelkov med Slovenijo in drugimi državami članicami,
tudi če je zanje s tem zakonom predpisana trošarina po stopnji
0% ali v znesku 0 eurov.
(5) Če je za trošarinske izdelke takoj po uvozu dovoljena
začasna hramba ali je zanje začet carinski tranzitni postopek,
postopek carinskega skladiščenja, uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga, predelave pod carinskim nadzorom ali začasnega
uvoza ali če so vneseni v prosto carinsko cono, se lahko gibljejo
pod režimom odloga plačila trošarine, ne da bi bil zanje izdan
trošarinski dokument v skladu s tem zakonom, vendar mora biti
zanje zagotovljen ustrezen carinski nadzor.«.

sita:

6. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člen, ki se gla»7.a člen
(začetek in konec gibanja pod režimom
odloga plačila trošarine)

(1) Gibanje pod režimom odloga plačila trošarine iz 7. člena tega zakona se začne, ko trošarinski izdelki zapustijo trošarinsko skladišče odpreme ali kadar jih takoj po sprostitvi v prosti
promet v skladu s carinsko zakonodajo odpremlja pooblaščeni
uvoznik ali uvoznik.
(2) Gibanje pod režimom odloga plačila trošarine iz 7. člena tega zakona se konča, ko prejemnik prejme pošiljko ali ko
trošarinski izdelki zapustijo Unijo.
7.b člen
(neposredna dobava)
(1) Carinski organ lahko odobri gibanje pod režimom odloga plačila trošarine do drugega kraja, kakršno je trošarinsko
skladišče ali kraj, ki ni lokacija prejema trošarinskih izdelkov,
navedena v dovoljenju pooblaščenega prejemnika.
(2) Imetnik trošarinskega dovoljenja in pooblaščeni prejemnik morata carinskemu organu predložiti seznam lokacij
neposredne dobave in njihove identifikacijske oznake.
(3) Neposredne dobave ne more izvajati začasno pooblaščeni prejemnik.«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se na koncu prvega stavka
črta besedilo »oziroma, da so namenjene v drugo državo
članico«, besedilo »v režimu« pa se nadomesti z besedilom
»pod režimom«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
Za novim tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Prejemnik trošarinskih izdelkov, ki prejme te izdelke
skupaj s pravilno izpolnjenim trošarinskim dokumentom, mora
potrditi njihov prejem na priloženem trošarinskem dokumentu
in vrniti potrjeni izvod tega dokumenta pošiljatelju. Prejemnik
trošarinskih izdelkov mora vrniti potrjeni izvod trošarinskega
dokumenta pošiljatelju:
– če mu je trošarinske izdelke dobavil pošiljatelj iz Slovenije, najpozneje v 15 dneh po odpremi pošiljke ali,
– če mu je trošarinske izdelke dobavil pošiljatelj iz druge
države članice, najpozneje 15. dan meseca, ki sledi mesecu, v
katerem je prejel pošiljko.
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(5) Prejemnik trošarinskih izdelkov iz prejšnjega odstavka
potrdi prejem pošiljke tako, da na trošarinskem dokumentu
navede datum in kraj njenega prevzema ter podpiše izvod trošarinskega dokumenta, ki ga vrne pošiljatelju. Pred potrditvijo
prejema trošarinskih izdelkov mora na trošarinskem dokumentu
označiti, da je preveril vsebino pošiljke in da je ta skladna z
navedbami v trošarinskem dokumentu.
(6) Preden prejemnik vrne potrjeni izvod trošarinskega
dokumenta pošiljatelju, ga mora predložiti v potrditev nadzornemu organu.
(7) Izvoz trošarinskih izdelkov potrdi carinski organ na
trošarinskem dokumentu, ko se izdelki dejansko iznesejo iz
Unije.
(8) Pošiljatelj, ki ne prejme potrjenega izvoda trošarinskega dokumenta v roku iz četrtega odstavka tega člena, mora o
tem nemudoma, v primerih iz druge alineje četrtega odstavka
tega člena pa najpozneje v šestdesetih dneh od dneva odpreme trošarinskih izdelkov obvestiti pristojni carinski organ, ki
sprejme vse potrebne ukrepe, da ugotovi, ali je v skladu s tem
zakonom nastala obveznost za obračun trošarine.
(9) Vsebino in obliko trošarinskega dokumenta za gibanje pod režimom odloga med prejemnikom in pošiljateljem v
Sloveniji ter način potrditve prejema pošiljke določi minister,
pristojen za finance.
(10) Če pošiljatelj dobavlja trošarinske izdelke s plačano
trošarino v drugo državo članico ali prek druge države članice
v skladu z 10.č členom tega zakona ali če dobavlja v drugo
državo članico popolnoma denaturirani alkohol, se uporabi
poenostavljeni trošarinski dokument, ki mora ustrezati obrazcu
v skladu z zakonodajo Unije.
(11) Minister, pristojen za finance, predpiše pogoje, pod
katerimi lahko pošiljatelj trošarinskih izdelkov iz prvega odstavka tega člena namesto obrazca iz devetega oziroma desetega
odstavka tega člena kot trošarinski dokument uporabi komercialni ali upravni dokument in druge poenostavitve v zvezi z
izdajanjem trošarinskih dokumentov v skladu s tem členom,
predvsem če se trošarinski izdelki gibljejo pod režimom odloga
med trošarinskimi skladišči istega imetnika trošarinskega dovoljenja in če isti pošiljatelj pogosto in redno pošilja trošarinske
izdelke istemu prejemniku ter carinskemu organu omogoči
izvajanje trošarinskega nadzora na drug ustrezen način.
(12) Če tehnične možnosti to dopuščajo, lahko carinski
organ dovoli uporabo tehničnih pripomočkov za izmenjavo podatkov med pošiljateljem in prejemnikom iz četrtega odstavka
tega člena.«.
8. člen
8.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»8.a člen
(pošiljanje trošarinskih izdelkov v drugo državo članico
oziroma v izvoz)
(1) Šteje se, da se trošarinski izdelki gibljejo pod režimom
odloga plačila trošarine v drugo državo članico, če jih spremlja
elektronski trošarinski dokument. Ta dokument dokazuje, da je
v njem navedene trošarinske izdelke odpremil imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma pooblaščeni uvoznik.
(2) Vsebina in oblika elektronskega trošarinskega dokumenta, ki ga mora izdati pošiljatelj, kadar dobavlja trošarinske
izdelke pod režimom odloga plačila trošarine, morata ustrezati
obrazcu, ki ga določa Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z
dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v
zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga
pod režimom odloga plačila trošarine (UL L št. 197 z dne 29. 7.
2009, str. 24; v nadaljnjem besedilu: Uredba 684/2009/ES).
(3) Pošiljatelj predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta carinskemu organu, ki elektronsko preveri
točnost in popolnost podatkov v njem. Če so ti podatki ustrezni, carinski organ opremi elektronski trošarinski dokument z
enotno trošarinsko referenčno oznako in jo sporoči pošiljatelju.
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Če pa podatki niso ustrezni, carinski organ o tem takoj obvesti
pošiljatelja.
(4) Carinski organ pošlje elektronski trošarinski dokument
pristojnemu organu namembne države članice, ta pa ga predloži prejemniku.
(5) Če carinski organ prejme elektronski trošarinski dokument od pristojnega organa druge države članice pošiljateljice,
ker so trošarinski izdelki namenjeni v Slovenijo, ga predloži
prejemniku.
(6) Pošiljatelj lahko prekliče elektronski trošarinski dokument, če se še ni začelo gibanje v skladu s prvim odstavkom
7.a člena tega zakona.
(7) Pri izvozu carinski organ, pri katerem je vložena izvozna deklaracija, sporoči enotno trošarinsko referenčno oznako
carinskemu organu, pri katerem bodo trošarinski izdelki zapustili Unijo.
(8) Če je izvozna deklaracija vložena pri pristojnem organu druge države članice, mu carinski organ pošlje elektronski
trošarinski dokument.
(9) Tiskana različica elektronskega trošarinskega dokumenta ali komercialni dokument ali upravni dokument, v
katerem je navedena enotna trošarinska referenčna oznaka,
mora spremljati trošarinske izdelke med celotnim gibanjem pod
režimom odloga plačila trošarine.
(10) Pošiljatelj lahko med gibanjem pod režimom odloga
plačila trošarine in z uporabo računalniško podprtega sistema
spremeni namembni kraj in navede nov namembni kraj, ki je:
– drugo trošarinsko skladišče,
– lokacija, kjer pooblaščeni prejemnik lahko prejema trošarinske izdelke,
– kraj, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo pri izvozu
ali
– kraj neposredne dobave v skladu s 7.b členom tega
zakona.«.
9. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(potrditev prejema trošarinskih izdelkov
iz druge države članice)
(1) Prejemnik trošarinskih izdelkov z uporabo računalniško podprtega sistema predloži nadzornemu organu poročilo o
prejemu trošarinskih izdelkov takoj oziroma najpozneje v petih
delovnih dneh po prejemu pošiljke.
(2) Poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov potrjuje, da
jih je prejela oseba, ki lahko v skladu s tem zakonom prejme
trošarinske izdelke pod režimom odloga.
(3) Carinski organ elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v poročilu o prejemu trošarinskih izdelkov in, če
so podatki ustrezni, prejemniku potrdi prejem poročila. Če pa
niso ustrezni, carinski organ o tem takoj obvesti prejemnika.
(4) Carinski organ pošlje poročilo o prejemu trošarinskih
izdelkov pristojnemu organu odpremne države članice, ta pa
ga predloži pošiljatelju.
(5) Poročilo o prejemu mora ustrezati zahtevam iz Uredbe
684/2009/ES.«.

sita:

10. člen
Za 9. členom se dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se gla»9.a člen
(potrditev izvoza)

(1) Poročilo carinskega urada o izvozu potrjuje, da so
trošarinski izdelki izvoženi iz Unije. Carinski organ, pri katerem
so opravljene izvozne formalnosti, pošlje pošiljatelju poročilo o
izvozu, ko se izdelki dejansko izvozijo iz Unije. Carinski organ
izda poročilo o izvozu na podlagi potrditve carinskega organa,
pri katerem so trošarinski izdelki dejansko zapustili Unijo.
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(2) Če je kraj odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov v
drugi državi članici, pošlje carinski organ, pri katerem so opravljene izvozne formalnosti, poročilo o izvozu pristojnemu organu odpremne države članice, ta pa ga predloži pošiljatelju.
(3) Poročilo o izvozu mora ustrezati zahtevam iz Uredbe
684/2009/ES.
9.b člen
(opredelitev delovanja računalniškega sistema)
Da računalniško podprti sistem ni na voljo, ugotovi Carinska uprava Republike Slovenije in to objavi na svoji uradni
spletni strani.«.
11. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
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tako potrdi, da se je končalo gibanje trošarinskih izdelkov v
odložnem režimu.
(2) Če je kraj odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov
v drugi državi članici, pošlje carinski organ, pri katerem so
opravljene izvozne formalnosti, pristojnemu organu odpremne
države članice papirni dokument iz prejšnjega odstavka.
(3) Če carinski organ v kraju odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov prejme papirni dokument iz prvega odstavka tega
člena od pristojnega organa druge države članice, pri katerem
so opravljene izvozne formalnosti, ga predloži pošiljatelju.
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena ni treba
sestaviti papirnega dokumenta, če se poročilo o izvozu v skladu
z 9.a členom tega zakona lahko izpolni najpozneje naslednji
dan po dejanskem izvozu trošarinskih izdelkov iz Unije.
(5) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, carinski organ pošlje poročilo o izvozu v skladu z 9.a členom tega
zakona.

(nadomestni postopek za pošiljatelja)

10.c člen

(1) Če računalniško podprti sistem ni na voljo, lahko pošiljatelj začne gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga
plačila trošarine pod pogojem, da:
– trošarinske izdelke spremlja papirni dokument, ki vsebuje iste podatke kakor osnutek elektronskega trošarinskega
dokumenta iz 8.a člena tega zakona;
– pred začetkom gibanja obvesti carinski organ o odpremi;
– carinskemu organu pošlje kopijo dokumenta iz prve
alineje, ki bo spremljal pošiljko;
– omogoči preverjanje podatkov iz tega dokumenta.
(2) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, pošiljatelj v skladu s tretjim odstavkom 8.a člena tega zakona predloži
osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta. Ko carinski
organ potrdi podatke iz elektronskega trošarinskega dokumenta, slednji nadomesti papirni dokument iz prejšnjega odstavka.
Dokler podatki iz elektronskega trošarinskega dokumenta niso
potrjeni, poteka gibanje pod režimom odloga plačila trošarine
na podlagi papirnega dokumenta.
(3) Pošiljatelj mora hraniti izvod papirnega dokumenta v
skladu s 60. členom tega zakona.
(4) Če ob morebitni spremembi namembnega kraja računalniško podprti sistem ni na voljo, pošiljatelj ravna v skladu s
prvim odstavkom tega člena.«.

(potrditev prejema oziroma izvoza v posebnih primerih)

12. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a do 10.č člen, ki se
glasijo:
»10.a člen
(nadomestni postopek za prejemnika)
(1) Če računalniško podprti sistem ni na voljo v času
oziroma kraju prejema ali ni bil na voljo v času oziroma kraju
pošiljanja, lahko prejemnik ob koncu gibanja trošarinskih izdelkov v odložnem režimu predloži carinskemu organu papirni
dokument, ki vsebuje iste podatke kakor poročilo o prejemu, in
tako potrdi konec gibanja.
(2) Če je pošiljatelj trošarinskih izdelkov v drugi državi
članici, carinski organ pošlje izvod papirnega dokumenta pristojnim organom odpremne države članice, ta pa ga predloži
pošiljatelju.
(3) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, se
opravijo postopki iz 8. do 9.a člena tega zakona.
10.b člen
(nadomestni postopek za izvoznika)
(1) Če ob zaključku izvoza računalniško podprti sistem ni
na voljo in zato ni mogoče pripraviti poročila o izvozu v skladu
z 9.a členom tega zakona, pošlje carinski organ, pri katerem
so bile opravljene izvozne formalnosti, pošiljatelju papirni dokument, ki vsebuje enake podatke kakor poročilo o izvozu, in

V posebej upravičenih primerih lahko odpremni carinski
organ v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja
trošarinskih izdelkov pod režimom odloga tudi brez pridobitve
poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu, če od prejemnika
prejme dokument, ki vsebuje enake podatke kakor poročilo o
prejemu, in če:
– prejme potrdilo pristojnega organa, da so trošarinski
izdelki dejansko prispeli v namembni kraj, ali
– pri izvozu prejme potrditev pristojnega carinskega organa, pri katerem so trošarinski izdelki dejansko zapustili Unijo.
10.č člen
(gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo)
(1) Če se v drugo državo članico pošiljajo trošarinski
izdelki, ki so bili že sproščeni v porabo v Sloveniji, in nastane
obveznost za obračun trošarine tudi v namembni državi članici,
mora pošiljatelj za pošiljko izdati spremni dokument, ki vsebuje
enake podatke kakor trošarinski dokument iz 8. člena tega zakona. Pošiljatelj oziroma druga oseba, ki je plačnik trošarine v
namembni državi članici, mora izpolniti še naslednje zahteve:
– preden pošiljatelj odpošlje trošarinske izdelke, mora
napovedati dobavo trošarinskih izdelkov carinskemu organu
namembne države članice,
– predložiti mora instrument za zavarovanje plačila trošarine ali plačati trošarino v namembni državi članici v skladu s
postopkom, ki ga določa ta država članica, ter
– omogočiti mora carinskemu organu namembne države
članice, da se prepriča o dejanski dobavi trošarinskih izdelkov
prejemniku in o plačani trošarini.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v
primeru, kadar oseba v Sloveniji dobavlja trošarinske izdelke,
ki so bili sproščeni v porabo v drugi državi članici, in v skladu s tem zakonom nastane obveznost za obračun trošarine
v Sloveniji. V tem primeru mora biti pošiljka opremljena s
spremnim dokumentom, ki ga pošiljatelj izda v skladu z veljavno zakonodajo države članice, iz katere so trošarinski izdelki
dobavljeni, druge obveznosti iz prejšnjega odstavka pa mora
izpolniti prejemnik trošarinskih izdelkov oziroma druga oseba,
ki je v skladu s 17. členom tega zakona plačnik trošarine. Instrument za zavarovanje plačila trošarine se predloži v skladu
s 35.b členom tega zakona.
(3) Če pošiljatelj pošilja trošarinske izdelke iz Slovenije v
drugo državo članico prejemniku, ki v skladu z zakonodajo te
države članice ni pooblaščen, da bi jih prejemal pod režimom
odloga plačila trošarine, in če za to pošiljko izda spremni dokument v skladu s prvim odstavkom tega člena, mora temu
dokumentu priložiti še dokument, ki dokazuje, da je bila trošarina plačana v namembni državi članici ali da je bil v skladu z
zakonodajo te države članice izpeljan drug predpisani postopek
za obračun trošarine v tej državi. V tem dokumentu mora biti
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naveden vsaj naslov pristojnega organa v namembni državi
članici ter datum in sklicna oziroma evidenčna številka plačila
trošarine pri tem organu oziroma datum in sklicna oziroma evidenčna številka sprejema instrumenta zavarovanja za plačilo
trošarine pri tem organu.
(4) Če se trošarinski izdelki, ki so že sproščeni v porabo v
Sloveniji, pošiljajo iz enega v drug kraj v Sloveniji, vendar prek
ozemlja druge države članice, mora pošiljatelj izdati spremni
dokument, ki vsebuje enake podatke kakor trošarinski dokument iz 8. člena tega zakona, pošiljka pa se mora gibati po
vnaprej določeni poti. V tem primeru:
– mora pošiljatelj, preden odpošlje trošarinske izdelke, napovedati njihovo dobavo carinskemu organu, ki je pristojen za
trošarinski nadzor glede na kraj, kjer se odpošiljanje začne,
– mora prejemnik potrditi prejem pošiljke in o tem obvestiti
carinski organ, ki je pristojen za trošarinski nadzor glede na
namembni kraj pošiljke, in
– morata pošiljatelj in prejemnik omogočiti pristojnemu carinskemu organu, da se prepriča o dejanski dobavi trošarinskih
izdelkov prejemniku.
(5) Če trošarinske izdelke, ki so v Sloveniji sproščeni v
porabo, nabavi oseba iz druge države članice, ki ni imetnik
trošarinskega dovoljenja ali pooblaščeni prejemnik in ki ne
opravlja gospodarske dejavnosti, in jih prodajalec iz Slovenije
sam ali druga oseba za njegov račun neposredno ali posredno
odpošlje prejemniku v namembno državo članico, tako da
trošarinska obveznost nastane v tej namembni državi članici,
mora prodajalec pred začetkom odpošiljanja napovedati takšno
pošiljko pristojnemu carinskemu organu v Sloveniji in predložiti
dokazila, iz katerih je razvidno, da je v namembni državi članici
predložil instrument za zavarovanje plačila trošarine in v tej državi izpeljal vse predpisane postopke za to plačilo. Prodajalec
mora voditi evidenco tovrstnih dobav.
(6) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v
primeru, kadar trošarinske izdelke, ki so sproščeni v porabo v
drugi državi članici, prejema oseba v Sloveniji in je obveznost
za obračun trošarine v skladu s tem zakonom nastala v Sloveniji. Obveznosti iz prejšnjega odstavka mora izpolniti prodajalec
trošarinskih izdelkov ali njegov davčni zastopnik v njegovem
imenu in za njegov račun, lahko pa tudi prejemnik, če prodajalec ne ravna v skladu s tem členom.«.
13. člen
V prvem odstavku 12. člena se v 1. točki črta besedilo »na
izvodu trošarinskega dokumenta«.
V 3. točki se črta besedilo »na trošarinskem dokumentu«.
V 4. točki se besedilo »v režimu« nadomesti z besedilom
»pod režimom«, besedilo »potrjen izvod trošarinskega dokumenta« pa se nadomesti z besedilom »poročilo o prejemu«.
14. člen
Za tretjim odstavkom 13. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če pooblaščeni uvoznik v Sloveniji osebi v drugi
državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine,
pošlje trošarinske izdelke, za katere v roku iz osmega odstavka
8. člena oziroma 9. člena tega zakona ni potrjeno, da so prispeli
na namembni kraj v drugi državi članici, nastane obveznost za
obračun trošarine 61. dan po dnevu odpreme.«.
Dosedanji četrti do osmi odstavek postanejo peti do deveti
odstavek.
Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Obveznost za obračun trošarine ne nastane za
trošarinske izdelke, ki so pod režimom odloga plačila trošarine, vendar so popolnoma uničeni ali nepovratno izgubljeni
zaradi svoje narave, nepredvidljivih okoliščin ali višje sile ali so
uničeni pod nadzorom carinskega organa. Izdelki se štejejo za
popolnoma uničene ali nepovratno izgubljene po tem zakonu,
kadar jih ni več mogoče uporabljati za prvotni namen. Če so
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popolnoma uničeni ali nepovratno izgubljeni, mora trošarinski
zavezanec oziroma prevoznik o tem nemudoma obvestiti carinski organ in predložiti ustrezno dokazilo.«.
15. člen
V prvem odstavku 13.a člena se v 2. točki besedilo
»8.a členom« nadomesti z besedilom »10.č členom«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za trošarinske izdelke, ki so bili sproščeni v porabo
v drugi državi članici ter jih v Slovenijo vnaša fizična oseba za
svoje osebne potrebe in jih sama prevaža, obveznost za plačilo
trošarine v Sloveniji ne nastane.«.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na peti odstavek tega člena nastane obveznost za plačilo trošarine za nabavljene in v Slovenijo vnesene
energente, ki so že bili dani v porabo v drugi državi članici in
jih na neobičajen način prevaža fizična oseba ali kdo drug v
njenem imenu. Neobičajni prevoz po tem odstavku pomeni
vsak prevoz energentov razen prevoza pogonskega goriva v
rezervoarjih vozil ali goriva do 10 litrov v ustreznih prenosnih
posodah za rezervno gorivo.«.
16. člen
V 1. točki 15. člena se črtata vejica in besedilo »razen če
jih proda ali prepusti imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma
oproščenemu uporabniku«.
V 2. točki se črta besedilo »razen, če je kupec imetnik
trošarinskega dovoljenja oziroma oproščeni uporabnik«.
V 3. in 4. točki se črtata vejica in besedilo »razen če
je upnik imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma oproščeni
uporabnik«.
5. točka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. je ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, če s
tem zakonom ni določeno drugače;«.
17. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plačnik trošarine je tudi:
1. oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov, ki uporabi
trošarinske izdelke za namene, za katere ni predpisana oprostitev plačila trošarine;
2. davčni zastopnik;
3. pošiljatelj trošarinskih izdelkov, ki so bili sproščeni v
porabo v drugi državi članici, obveznost za obračun in plačilo
trošarine pa je v skladu s tem zakonom nastala v Sloveniji ali,
če je glede na okoliščine primera to primerneje, prejemnik teh
trošarinskih izdelkov;
4. prodajalec trošarinskih izdelkov iz šestega odstavka
10.č člena tega zakona;
5. kupec ali prejemnik trošarinskih izdelkov iz 1. točke
15. člena tega zakona;
6. kupec iz 2. točke 15. člena tega zakona;
7. upnik iz 3. točke 15. člena tega zakona;
8. upnik iz 4. točke 15. člena tega zakona;
9. oseba, ki nezakonito proizvede, uvozi, vnese iz druge
države članice, prevaža, proda, kupi, uporabi ali porabi trošarinske izdelke v smislu 16. člena tega zakona; v skladu s to
točko je plačnik trošarine tudi oseba, ki sodeluje pri nezakoniti proizvodnji, uvozu ali vnosu trošarinskih izdelkov, oziroma
oseba, ki uporabi, porabi ali hrani nezakonito proizvedene,
uvožene ali vnesene trošarinske izdelke;
10. oseba, ki je v skladu s tem zakonom predložila instrument za zavarovanje plačila trošarine ali garant oziroma porok,
naveden na instrumentu za zavarovanje plačila trošarine;
11. oseba, ki ima na zalogi trošarinske izdelke, za katere
se v skladu s 6. točko 15. člena tega zakona spremeni višina
trošarine ali zviša drobnoprodajna cena;
12. oseba, ki označeni energent za ogrevanje uporabi
za pogonski namen oziroma z označenega goriva kakor koli
odstrani predpisani indikator. Plačati mora razliko trošarine med
plačano trošarino in trošarino, ki bi jo morala plačati glede na
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namen uporabe. Za dan nastanka obveznosti plačila trošarine
se šteje dan ugotovitve dejanja.«.
18. člen
Na koncu drugega odstavka 23. člena se doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »Instrument za zavarovanje plačila trošarine
se obvezno predloži tudi za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo
neposredno.«.
19. člen
Za drugim odstavkom 24. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem
izdaje.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
20. člen
Za drugim odstavkom 28. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem
izdaje.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
21. člen
Naslov IX.a poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»IX.a POOBLAŠČENI IN ZAČASNO POOBLAŠČENI PREJEMNIK«.
22. člen
V četrtem odstavku 29.a člena se v prvi alineji besedilo »v
režimu« nadomesti z besedilom »pod režimom«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem
izdaje.«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
23. člen
29.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»29.b člen
(začasno pooblaščeni prejemnik)
(1) Oseba, ki želi v okviru opravljanja svoje registrirane
dejavnosti kot začasno pooblaščeni prejemnik prejemati trošarinske izdelke pod režimom odloga, mora:
– za vsako posamezno pošiljko, preden mu je odpremljena iz druge države članice, pri carinskem organu vložiti vlogo
na predpisanem obrazcu;
– predložiti carinskemu organu ustrezen instrument za
zavarovanje plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki jih bo
prejel pod režimom odloga plačila trošarine, še preden mu jih
dobavitelj odpremi;
– carinskemu organu omogočiti nemoteno opravljanje
nadzora glede vrste in količine prejetih trošarinskih izdelkov in
zneska plačane trošarine;
– plačati trošarino v skladu s tem zakonom;
– voditi poslovne knjige tako, da carinski organ lahko preverja prejemanje trošarinskih izdelkov po vrsti, količini, datumu
prejema in dobavitelju.
(2) Carinski organ izda dovoljenje, ki omogoča začasno
pooblaščenemu prejemniku poslovanje pod režimom odloga
plačila trošarine za določen čas, omejeno na določeno količino
trošarinskih izdelkov in enega pošiljatelja. V tem dovoljenju so
določeni tudi trošarinska številka, višina trošarine, čas njegove
veljavnosti, ustreznost instrumenta za zavarovanje dolga in
ustrezni nadzorni ukrepi.
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(3) Podrobnejše določbe o načinu zavarovanja in vrstah instrumentov zavarovanja plačila trošarine v skladu s
tem členom in obrazec za vlogo predpiše minister, pristojen
za finance.«.
24. člen
Za šestim odstavkom 29.c člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem
izdaje.«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
25. člen
Za 29.c členom se doda IX.c poglavje in 29.č člen, ki se
glasita:
»IX.c POOBLAŠČENI UVOZNIK
29.č člen
(pooblaščeni uvoznik)
(1) Pooblaščeni uvoznik sme pri opravljanju svoje registrirane dejavnosti trošarinske izdelke, ki jih je prejel iz tretje
države oziroma s tretjega ozemlja, po sprostitvi v prosti promet
v skladu s carinskimi predpisi odpremljati pod režimom odloga
plačila trošarine do namembnega kraja v drugi državi članici, v
kateri se ti izdelki lahko prejemajo pod režimom odloga plačila
trošarine, če ima sedež oziroma stalno poslovno enoto v Sloveniji in za to pridobi dovoljenje carinskega organa.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda carinski organ
na podlagi pisne vloge trošarinskega zavezanca, iz katere
morajo biti razvidni predvsem podatki:
– opis dejavnosti in vrsta trošarinskega izdelka, za katerega se zahteva dovoljenje;
– ime oziroma firma vložnika zahtevka in naslov oziroma
sedež;
– polno ime odgovorne osebe vložnika zahtevka;
– dokumentacija, iz katere mora biti razviden opis dela
računovodskega sistema v skladu z zakonom, ki ureja davčni
postopek;
– podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za izvajanje
nadzora carinskega organa,
in drugi podatki, ki dokazujejo utemeljenost zahtevka.
(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za
izdajo, in se ne sme prenašati na drugo osebo. Carinski organ
pa ga ne izda osebi, zoper katero je začet postopek stečaja
oziroma likvidacije, ali osebi, ki ne izpolnjuje redno davčnih
ali carinskih obveznosti. V dovoljenju carinski organ dodeli
trošarinsko številko.
(4) Pooblaščeni uvoznik mora:
– carinskemu organu, preden začne odpremljati trošarinske izdelke, predložiti ustrezen instrument za zavarovanje
plačila trošarine za te izdelke, ki jih kot pooblaščeni uvoznik
odpremlja pod režimom odloga plačila trošarine;
– voditi evidence odpremljanja trošarinskih izdelkov po
vrsti, količini, kraju in datumu odpreme ter prejemniku;
– voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
– redno izpolnjevati davčne in carinske obveznosti;
– izpolnjevati pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov,
ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov;
– obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov,
ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja, oziroma podatkov,
ki bi lahko vplivali na veljavnost dovoljenja;
– zagotavljati vse, kar je potrebno za nemoteno izvajanje
nadzora carinskega organa.
(5) Dovoljenje preneha veljati s prenehanjem pravne osebe ali z vrnitvijo dovoljenja ali če imetnik dovoljenja – fizična
oseba – umre ali če carinski organ odvzame dovoljenje.
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(6) Carinski organ odvzame dovoljenje, če pooblaščeni
uvoznik ne izpolnjuje več obveznosti iz četrtega odstavka tega
člena, zlasti pa:
– če ne zagotavlja ustreznega izvajanja nadzora;
– če ne predloži ustreznega instrumenta zavarovanja plačila trošarine ali če ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi
plačilo trošarinskega dolga;
– če prenehajo obstajati razlogi in pogoji, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano;
– če je bilo dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih ali
netočnih podatkov;
– če ne odpravi nepravilnosti v roku, ki mu ga je določil
carinski organ;
– če se zoper pooblaščenega uvoznika začne postopek
stečaja oziroma likvidacije.
(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem izdaje.
(8) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve
odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o pritožbi odloži
odvzem dovoljenja, če presodi, da bo pritožbi mogoče ugoditi.
(9) Podrobnejše določbe o izdaji in prenehanju veljavnosti dovoljenja, o načinu zavarovanja in vrsti instrumentov za
zavarovanje plačila trošarine v skladu s tem členom predpiše
minister, pristojen za finance.«.
26. člen
V prvem odstavku 30. člena se v 4. točki črta besedilo »iz
prvega odstavka«.
V 7. točki se beseda »nepooblaščeni« nadomesti z besedilom »začasno pooblaščeni«.
Za 8. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. proizvajalec trošarinskih izdelkov brez trošarinskega
skladišča za proizvedene trošarinske izdelke v zalogi, za katere
je plačal trošarino, vendar so postali neužitni oziroma neuporabni in jih je uničil pod nadzorom carinskega organa.«.
27. člen
V šestem odstavku 31. člena se pred besedilom »trošarinski dokument« doda beseda »elektronski«.
V sedmem odstavku se pred besedilom »trošarinski dokument« doda beseda »elektronski«, besedilo »8. in 10. členom«
pa se nadomesti z besedilom »8.a členom«.
28. člen
V drugem odstavku 33. člena se za besedo »obdobju«
doda vejica in besedilo »če ni s tem zakonom določeno drugače«.
29. člen
V tretjem odstavku 34. člena se za besedo »zavezanec«
doda besedilo »razen pooblaščenega uvoznika in začasnega
pooblaščenega prejemnika«.
30. člen
Prvi odstavek 35.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na 34. člen tega zakona mora začasno
pooblaščeni prejemnik izkazati trošarino na obračunu, ki ga
predloži carinskemu organu na dan prejema trošarinskih izdelkov. Trošarina zapade v plačilo na dan prejema teh izdelkov,
plačana pa mora biti najpozneje v 30 dneh po zapadlosti.«.
V drugem odstavku se oznaka »8.a« nadomesti z oznako
»10.č«.
31. člen
V prvem odstavku 35.b člena se besedilo »8.a členom«
nadomesti z besedilom »10.č členom«.
32. člen
V drugem odstavku 39. člena se številka »2204 21 10«
nadomesti z besedilom »2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08
in 2204 21 09«.
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33. člen
V drugem odstavku 40. člena se številka »2204 21 10«
nadomesti z besedilom »2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08
in 2204 21 09«.
34. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 10,00 eura za 1% prostorninske vsebnosti alkohola na
en hektoliter piva;
2. 0 eurov za en hektoliter mirnega vina;
3. 0 eurov za en hektoliter penečega vina;
4. 0 eurov za en hektoliter drugih fermentiranih pijač;
5. 100,00 eura za en hektoliter vmesnih pijač;
6. 1000,00 eura za 100% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter etilnega alkohola.«.
35. člen
V petem odstavku 51. člena se za besedilom »najmanj
69 eurov« dodata vejica in besedilo »od 1. aprila 2010 najmanj
74 eurov, od 1. aprila 2011 najmanj 79 eurov in od 1. aprila
2012 najmanj 84 eurov«.
36. člen
V drugem odstavku 53. člena se v črtata vejica in besedilo
»veljavne na dan uveljavitve tega zakona«.
V šestem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se
glasi:
»3. etil tertio butileter (imenovan tudi ETBE) iz tarifne
oznake 2909 19 10;«.
Na koncu 5. točke, v kateri se številka »2905 11 00«
nadomesti s številko »2909 19 90«, se pika nadomesti s podpičjem.
Doda se nova 6. točka, ki se glasi:
»6. biometanol iz tarifne oznake 2905 11 00.«.
37. člen
V tretjem odstavku 54. člena se v točkah 1.3 in 1.4 znesek
»377,1115« nadomesti z zneskom »490,0000«, v točki 2.1 se
znesek »320,7144« nadomesti z zneskom »460,0000«, v točki
2.2 se znesek »41,4538« nadomesti z zneskom »70,0000« in
v točki 8.2 se številka »0,5« nadomesti s številko »1,0«.
V enajstem odstavku se številka »2851 00 10« nadomesti
s številko »2853 00 10«.
Petnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(15) Ne glede na 66. člen tega zakona trošarina za
energente iz tretjega odstavka tega člena, razen za zemeljski
plin, ne sme biti nižja od minimalne trošarine, določene z Energetsko direktivo.«.
V dvajsetem odstavku se v drugem stavku besedilo »posamezno obdobje« nadomesti z besedilom »posamezni koledarski mesec« in besedilo »Direktive Sveta 2003/96/ES, z
dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za
obdavčevanje energentov in električne energije (UL L št. 283
z dne 31. 10. 2003, str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo
Sveta 2004/75/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive
Sveta 2003/96/ES glede možnosti Cipra za uporabo začasnih
izjem ali znižanih stopenj obdavčitve energentov in električne
energije (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 100), vendar največ 130 eurov za tisoč litrov« nadomesti z besedilom »Energetske direktive«.
V štiriindvajsetem odstavku se za besedilom »in prilog
k zahtevku« doda vejica in besedilo »rok za predložitev zahtevka«.
38. člen
V prvem odstavku 55. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. ki se porabijo za proizvodnjo električne energije ter
skupno proizvodnjo toplotne in električne energije (kogeneracijo);«.
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V 3. točki se za besedilom »prostorih porabi« dodata
besedilo »kot surovino«.
V drugem odstavku se za 3. točko, na koncu katere se
pika nadomesti s podpičjem, doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. ki se uporablja za proizvodnjo nekovinskih mineralnih
izdelkov.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Poraba energenta za ogrevanje se nanaša na vse
primere, kadar energenti izgorevajo in se sprošča toplotna
energija ne glede na namen porabe sproščene toplotne energije.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
39. člen
Za prvim odstavkom 57. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba
označenega energenta v hladilno‑grelnih napravah vozil, če
sta rezervoarja za pogon motorja in grelno‑hladilne naprave
ločena.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti
odstavek.
40. člen
Za tretjim odstavkom 60. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Trošarinski zavezanci in upravičenci do vračila trošarine lahko dokumente iz tega člena hranijo tudi v elektronski
obliki, če je carinskemu organu zagotovljen dostop do tako
shranjenih podatkov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo,
– podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani,
poslani ali prejeti,
– iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema, in
– uporabljena tehnologija in postopki zadosti onemogočajo spremembo ali izbris podatkov oziroma obstaja zanesljivo
jamstvo za nespremenljivost podatkov oziroma sporočil.«.
41. člen
V prvem odstavku 63. člena se beseda »nepooblaščeni«
nadomesti z besedilom »začasni pooblaščeni«.
V prvem, drugem in tretjem odstavku se številka »15«
nadomesti z besedilom »3 delovne«.
42. člen
V četrti alineji 64.a člena se beseda »nepooblaščenih«
nadomesti z besedilom »začasno pooblaščenih«.
43. člen
Drugi odstavek 66. člena se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
44. člen
V prvem odstavku 68. člena se v 2. točki besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »drugi odstavek 8. člena, prvi in
deveti odstavek 8.a člena in 10. člen«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. ne predloži poročila o prejemu pošiljke (prvi odstavek
9. člena);«.
V 4. točki se v oklepaju za besedilom »13. člena, četrti«
doda besedilo »in peti«.
V 6. točki se v oklepaju za besedilom »29.a člena« dodata
vejica in besedilo »drugi odstavek 29.b člena«.
Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a ne predloži instrumenta za zavarovanje ali ga ne
predloži v ustreznem znesku (23. člen);«.
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V tretjem odstavku se za besedilom »nezakonito prevaža« doda vejica in besedilo »uporabi, porabi«.
45. člen
V prvem odstavku 69. člena se v 1. točki v oklepaju beseda »tretji« nadomesti z besedilom »prvi in drugi«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. ne potrdi prejema trošarinskih izdelkov na predpisani
način (8. člen, 9. člen in prvi odstavek 10.a člena);«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. kot pošiljatelj trošarinskih izdelkov v drugo državo
članico ali prejemnik trošarinskih izdelkov iz druge države članice ne izpolni predpisanih obveznosti (8.a člen, 9. člen in
10.č člen);«.
V 6. točki se besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom
»8. člen«.
V 11. točki se v oklepaju pred številko »60« doda besedilo
»tretji odstavek 10. člena in«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
46. člen
Gibanje trošarinskih izdelkov, ki se je začelo pred začetkom uporabe tega zakona, se konča v skladu z Zakonom o
trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 25/09 in 41/09).
47. člen
Ne glede na 8.a do 10.c člen zakona se za trošarinske
izdelke, ki se pod režimom odloga plačila trošarine iz Slovenije
pošiljajo v drugo državo članico, do 31. decembra 2010 lahko
uporablja postopek s papirnim trošarinskim dokumentom v
skladu z 8. členom zakona.
Določbe 8. člena zakona se do 31. decembra 2010 lahko
uporabljajo tudi za dobavo trošarinskih izdelkov v tiste države
članice oziroma iz njih, ki do tedaj ne bodo zagotovile računalniške podpore za uporabo elektronskega trošarinskega
dokumenta.
48. člen
Vračilo trošarine iz spremenjenega dvajsetega odstavka
54. člena zakona se lahko prvič uveljavi za mesec april 2010.
49. člen
Dovoljenja za uporabo energentov brez plačila trošarine, ki so bila izdana pred začetkom uporabe tega zakona na
podlagi 3. točke prvega odstavka 55. člena zakona, se morajo
uskladiti s spremenjeno 3. točko prvega odstavka 55. člena
zakona do 31. decembra 2010.
50. člen
Za osebe iz devetega odstavka 51. člena zakona, ki želijo
zaradi uveljavitve tega zakona spremeniti drobnoprodajne cene
tobačnih izdelkov 1. aprila 2010, znaša enotni rok za prijavo
drobnoprodajnih cen, ne glede na deseti odstavek 51. člena
zakona, 12 dni.
51. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila
2010.
Št. 434-03/10-9/42
Ljubljana, dne 3. marca 2010
EPA 856-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnem naročanju (ZJN-2B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju
(ZJN-2B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnem naročanju (ZJN‑2B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 3. marca 2010.
Št. 003‑02‑3/2010‑6
Ljubljana, dne 11. marca 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
(ZJN-2B)
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06
in 16/08) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se
glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašata:
– Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo
javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne
30. 4. 2004, str. 114), nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009
o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj,
blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe
in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES
(UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), razen v delu, ki se nanaša na javna naročila na področju obrambe in varnosti, in
– del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih
naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33),
nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in
Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv
Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja
učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L
št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31).«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za 13. točko doda nova
13.a točka, ki se glasi:
»13.a »Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o
oddaji javnega naročila, v katerem naročnik ne sme skleniti
pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki, razen če
zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja,
ali ta zakon ne določa drugače. Obdobje mirovanja se izteče z
dnem, ko se ponudniku, ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev
o oddaji javnega naročila, izteče rok za uveljavitev pravnega
varstva v postopku javnega naročanja.«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. »Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna
ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj, storitev oziroma
dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaže interes
s tem, da naročniku odda ponudbo.«.
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Za spremenjeno 15. točko se dodata novi 15.a in
15.b točka, ki se glasita:
»15.a »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna
ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem
zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja
blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
15.b »Odgovorna oseba naročnika, ponudnika oziroma
podizvajalca« je oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, odgovorna za prekršek, ki je bil storjen z njenim dejanjem
ali z opustitvijo dolžnega nadzorstva.«.
Za 21. točko se doda nova 21.a točka, ki se glasi:
»21.a »Neobičajno nizka ponudba« je ponudba, ki s svojo
ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih tržnih
cen oziroma uveljavljene prakse, ponudnik pa je s kalkulacijami,
novo tehnološko rešitvijo in obrazložitvijo, ne more pojasniti.«.
V 26. točki se beseda »inženiringa« nadomesti z besedama »inženirskih storitev«.
28. točka se spremeni tako, da se glasi:
»28. »Postopek oddaje naročila male vrednosti« je poenostavljen postopek javnega naročanja, v katerem naročnik, z
namenom pridobitve ponudb, na portalu javnih naročil objavi
obvestilo o naročilu male vrednosti.«.
Za 33. točko se doda nova 34. točka, ki se glasi:
»34. »Datum oddaje naročila« je na dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna. Šteje se, da je odločitev pravnomočna, ko se izteče rok za vložitev zahteve za pravno
varstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila.«.
3. člen
Četrti in šesti odstavek 4. člena se črtata.
Peti in sedmi odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
4. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru javnega naročanja, ki vključuje projektiranje, izbrani projektant ne sme sodelovati na razpisu za izvedbo
naročila, ki ga je projektiral, razen če je projektiranje del istega
javnega naročila kot izvedba projekta.«.
5. člen
V prvem odstavku 12. člena se:
– vrednosti »133.000« nadomestita z vrednostjo
»125.000«,
– vrednosti »206.000« nadomestita z vrednostjo
»193.000«,
– vrednost »5.150.000« nadomesti z vrednostjo
»4.845.000«.
V drugem odstavku se:
– v 1. točki vrednost »40.000« nadomesti z vrednostjo
»20.000«,
– v 2. točki vrednost »80.000« nadomesti z vrednostjo
»40.000«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V postopku oddaje javnega naročila iz točke a) drugega odstavka 24. člena tega zakona mora naročnik na portalu
javnih naročil objaviti obvestilo iz 10. točke prvega odstavka
57. člena tega zakona.
(4) Kadar naročnik oddaja posamezno javno naročilo
na podlagi 32. ali 33. člena tega zakona, objavi obvestilo iz
9. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona na portalu
javnih naročil. Če vrednost okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema presega vrednosti iz prvega odstavka
12. člena tega zakona, obvestilo objavi tudi v Uradnem listu
Evropske unije.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Kadar Komisija objavi spremembe mejnih vrednosti
iz tega zakona, ministrstvo, pristojno za finance, v desetih
dneh po objavi na svojih spletnih straneh objavi nove evropske
mejne vrednosti.«.
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6. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta zakon se uporablja za oddajo:
a) naročil gradenj, ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deležem, katerih ocenjena vrednost brez
DDV je 4.845.000 eurov ali več,
– če ta naročila vključujejo dejavnosti gradbeništva, ki so
navedene v Seznamu dejavnosti na področju gradenj,
– če vključujejo gradbena dela za bolnišnice, objekte za
šport, rekreacijo in prosti čas, šolske in univerzitetne objekte
ter objekte, ki se uporabljajo za upravne namene;
b) naročil storitev, ki jih naročniki neposredno sofinancirajo z več kakor 50% deležem, katerih ocenjena vrednost brez
DDV je enaka ali večja od 193.000 eurov in ki so povezana z
naročilom gradenj, kakor to določa a) točka tega odstavka;
c) naročil blaga, ki jih naročniki neposredno sofinancirajo
z več kakor 50% deležem, katerih ocenjena vrednost brez DDV
je enaka ali večja od 193.000 eurov.
(2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil blaga, ki
jih naročnik društvom ali zavodom sofinancira z več kakor 30%
deležem, če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali
večja od 40.000 eurov.
(3) Če v svojem imenu ali v imenu drugega subjekta naroča
blago, storitve oziroma gradnje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena naročnik, mora ravnati v skladu s tem zakonom.«.
7. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila,
vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri, na podlagi
katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila, mora
biti razviden iz dokumentacije, ki jo o javnem naročilu vodi naročnik. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna
na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo oziroma
v primeru, da objava ni potrebna, ko naročnik izda sklep o
začetku postopka oddaje naročila.«.
V osmem odstavku se v drugi alineji č) točke črta besedilo
»naročil za nedoločeno obdobje ali«.
8. člen
Četrti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Naročniki lahko za izvedbo oziroma odločanje v
postopkih javnega naročanja pooblastijo le druge naročnike iz
prilog 3 in 4 Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj,
storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah,
opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati
oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07)
ali iz prilog 1 do 10 Uredbe o seznamih naročnikov, področni
zakonodaji Skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih
informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
(Uradni list RS, št. 18/07).«.
Za spremenjenim četrtim odstavkom se doda nov peti
odstavek, ki se glasi:
»(5) Kadar naročnik za svetovanje v postopku ali v zvezi s
postopkom javnega naročanja najame osebo zasebnega prava
ali posameznika, mora:
a) zahtevati, da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloži
garancijo za dobro izvedbo del;
b) v pogodbi za svetovanje, ki jo sklene s to osebo, določiti, da se plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku postopka
javnega naročanja. Šteje se, da je postopek javnega naročanja
zaključen, ko postane odločitev iz:
– prvega odstavka 79. člena tega zakona ali
– drugega odstavka 80. člena tega zakona ali
– tretjega odstavka 80. člena tega zakona
pravnomočna.«.
9. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni
podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost po-
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samezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru
merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so
vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.«.
10. člen
V prvem delu zakona se naslov drugega poglavja »Skupne določbe za vse postopke javnega naročanja, razen za postopke zbiranja ponudb« spremeni tako, da se glasi: »Skupne
določbe za vse postopke javnega naročanja«.
11. člen
V prvem odstavku 24. člena se v 7. točki besedilo »postopek zbiranja ponudb.« nadomesti z besedilom »postopek
oddaje naročila male vrednosti.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naročnik izvede javno naročanje:
a) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od
20.000 eurov in nižja od 40.000 eurov in
– v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od
40.000 eurov in nižja od 80.000 eurov,
po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli
drugem postopku iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka.
b) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od
40.000 eurov in nižja od 125.000 eurov in
– v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od
80.000 eurov in nižja od 274.000 eurov,
po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali kateremkoli drugem postopku iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka.
c) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od
125.000 eurov in
– v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od
274.000 evrov,
po postopkih iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka.«.
V četrtem odstavku se besedilo »prekiniti in« nadomesti z
besedilom »v skladu z 80. členom tega zakona ustaviti oziroma
zavrniti vse ponudbe, in, če je to primerno,«.
V petem odstavku se vrednost »10.000« nadomesti
z vrednostjo »20.000«, vrednost »20.000« pa z vrednostjo
»40.000«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Postopek javnega naročanja iz 1. do 6. točke prvega
odstavka tega člena lahko vodi in v njem odloča le oseba, ki
ima opravljen strokovni izpit iz javnega naročanja. Vsebino in
način izvajanja strokovnega izpita predpiše vlada.«.
12. člen
V 28. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka
oddaje naročila ministrstvo, pristojno za finance, obvestiti o:
– predmetu naročila,
– razlogih za uporabo tega postopka,
– vrednosti naročila,
– obdobju veljavnosti pogodbe.
V primeru javnega naročanja na podlagi določb 1. točke
prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom
postopka s pogajanji po predhodni objavi o izvedbi postopka
na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate,
ki so v prejšnjem odprtem postopku, postopku s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti ali konkurenčnem dialogu predložili ponudbe. Kadar naročnik v skladu s 1. točko prvega
odstavka tega člena ne objavi obvestila o naročilu, mora
ministrstvo, pristojno za finance, pred začetkom postopka
oddaje naročila obvestiti o gospodarskih subjektih, s katerimi
se bo pogajal.«.
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13. člen
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primerih javnega naročanja na podlagi določb prvega odstavka tega člena mora naročnik pred začetkom postopka
oddaje naročila ministrstvo, pristojno za finance, obvestiti o:
– predmetu naročila,
– razlogih za uporabo tega postopka,
– vrednosti naročila,
– obdobju veljavnosti pogodbe in
– gospodarskih subjektih, s katerimi se bo pogajal.
V primeru iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena mora
naročnik v obvestilu utemeljiti tudi uporabo postopka. V primeru
javnega naročanja na podlagi 1. ali 4. točke prvega odstavka
tega člena mora naročnik, če je to primerno, v postopek s pogajanji vključiti več gospodarskih subjektov. V primeru javnega
naročanja na podlagi določb 1. točke prvega odstavka tega
člena mora naročnik pred začetkom postopka s pogajanji brez
predhodne objave o izvedbi postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate, ki so v prejšnjem odprtem
postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
predložili ponudbe.«.
14. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(postopek oddaje naročila male vrednosti)
(1) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti zgolj na podlagi vnaprej
opredeljenih pogojev.
(2) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja.«.
15. člen
Četrti, peti in šesti odstavek 32. člena se spremenijo tako,
da se glasijo:
»(4) Okvirni sporazum se sklene na podlagi predhodno
izvedenega odprtega postopka ali postopka s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s pogajanji po predhodni objavi ali postopka s pogajanji brez predhodne objave
ali postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi. Na podlagi
okvirnega sporazuma se naročila oddajo v skladu s postopki
iz petega, šestega in sedmega odstavka tega člena. Ti postopki se izvedejo le med naročniki in ponudniki, s katerimi
je sklenjen okvirni sporazum. Pri oddaji naročil na podlagi
okvirnega sporazuma stranke v nobenem primeru ne smejo
bistveno spreminjati pogojev iz sklenjenega okvirnega sporazuma.
(5) Če se okvirni sporazum sklene z enim gospodarskim
subjektom, se naročila na podlagi tega sporazuma vedno oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. Kadar v tem
okvirnem sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji,
se v zvezi z oddajo posameznih naročil naročnik lahko v pisni
obliki posvetuje s ponudnikom, stranko okvirnega sporazuma,
in zahteva, da ta po potrebi predloži ponudbo. V primeru okvirnega sporazuma z enim gospodarskim subjektom, ne glede
na to, ali so v okvirnem sporazumu opredeljeni vsi pogodbeni
pogoji, naročniku ni treba upoštevati obdobja mirovanja.
(6) Kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom
ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji,
se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki, če je število gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje, zadostno oziroma dovolj
sprejemljivih ponudb. Če število gospodarskih subjektov, ki
izpolnjujejo pogoje, ni zadostno, oziroma ni dovolj sprejemljivih
ponudb, lahko naročnik sklene okvirni sporazum z enim ali dvema ponudnikoma. V primeru okvirnega sporazuma, ki je sklenjen z več ponudniki in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni
pogoji, mora naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim
odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma,
v skladu z naslednjim postopkom:
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– za vsako posamezno naročilo, ki ga namerava oddati,
se naročnik v pisni obliki posvetuje z gospodarskimi subjekti,
strankami okvirnega sporazuma;
– naročnik določi rok, ki je dovolj dolg, da omogoča ponudnikom, strankam okvirnega sporazuma, predložitev ponudb
za vsako posamezno naročilo upoštevajoč dejavnike, kot so
zapletenost predmeta naročila in čas, ki je potreben za pošiljanje ponudb;
– ponudbe se predložijo v pisni obliki, njihova vsebina pa
je zaupna do izteka roka, določenega za oddajo ponudb;
– naročnik odda posamezno naročilo ponudniku, ki je
predložil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz
določb okvirnega sporazuma;
– naročnik pisno obvesti ponudnike, ki so oddali ponudbo
za posamezno naročilo, o svoji odločitvi o oddaji posameznega
naročila;
– naročnik objavi obvestilo iz 9. točke prvega odstavka
57. člena tega zakona, zaradi česar ni mogoče izpodbijati pogodbe o izvedbi posameznega naročila.
V postopku oddaje posameznega naročila na podlagi tega
odstavka mora naročnik v skladu z zakonom, ki ureja pravno
varstvo v postopkih javnega naročanja, ponudnikom, ki so
oddali ponudbo za posamezno naročilo, zagotoviti pravno varstvo. Naročnik v obdobju mirovanja ne sme skleniti pogodbe o
izvedbi posameznega naročila.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum z večjim
številom ponudnikov in so v njem opredeljeni vsi pogodbeni
pogoji, se posamezna naročila oddajo brez ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in
temeljnih načel javnega naročanja. V tem primeru mora naročnik pisno obvestiti ponudnike, stranke okvirnega sporazuma, o
svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila, ni pa mu treba
upoštevati obdobja mirovanja.«.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(8) O sklenitvi okvirnega sporazuma mora naročnik obvestiti ponudnike in jim omogočiti uveljavljanje pravnega varstva v
skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega
naročanja. Ponudnik lahko zahteva dodatno obrazložitev odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma, če so za to izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 79. člena tega zakona.«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se za besedo »ponudb« doda besedilo »za sklenitev
okvirnega sporazuma«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
16. člen
V četrtem odstavku 33. člena se za besedo »prijavo« in
za besedo »prijav« doda besedilo »za vključitev v dinamični
nabavni sistem«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Naročnik povabi vse ponudnike, ki so vključeni v
dinamični nabavni sistem, da v roku, ki ga določi v obvestilu
iz 11. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona, predložijo
ponudbo za vsako posamezno naročilo, ki se oddaja v okviru
dinamičnega nabavnega sistema. Posamezno naročilo odda
ponudniku, ki je predložil najboljšo ponudbo na podlagi meril za
izbor, navedenih v obvestilu o javnem naročilu v zvezi z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. Ta merila se lahko,
če je to primerno, natančneje navedejo v obvestilu iz 11. točke
prvega odstavka 57. člena tega zakona.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Naročnik obvesti ponudnike, ki so vključeni v dinamični nabavni sistem in so oddali ponudbo za posamezno
naročilo, o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila in
objavi obvestilo iz 9. točke prvega odstavka 57. člena tega
zakona, zaradi česar ni mogoče izpodbijati pogodbe o izved-
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bi posameznega naročila. V postopku oddaje posameznega
naročila mora naročnik v skladu z zakonom, ki ureja pravno
varstvo v postopkih javnega naročanja, ponudnikom, ki so
oddali ponudbo za posamezno naročilo, zagotoviti pravno varstvo. Naročnik v obdobju mirovanja ne sme skleniti pogodbe o
izvedbi posameznega naročila.«.
Dosedanji šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo
sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
17. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora oddati javno naročilo na podlagi meril,
opredeljenih v 48. členu tega zakona, ob upoštevanju določb
49. člena tega zakona in upoštevaje možnost ponujanja va
riant.«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji, četrti in
peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) V odprtem postopku, postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti
naročnik odda javno naročilo potem, ko:
a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila,
b) preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.
(3) V postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti,
postopku s pogajanji po prehodni objavi, postopku s pogajanji
brez predhodne objave in konkurenčnem dialogu naročnik
odda javno naročilo potem, ko:
a) preveri, ali so predložene ponudbe popolne,
b) razvrsti popolne ponudbe glede na merila.
(4) V primeru okvirnega sporazuma odda naročnik javno
naročilo v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena,
odvisno od načina izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega
sporazuma, ki ga je v skladu s prvim odstavkom 32. člena tega
zakona predvidel v razpisni dokumentaciji.
(5) Preverjanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena
se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 42. do 47. člena tega zakona in na pogoje in merila iz
devetega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za zadnjim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »V
primeru javnih naročil iz 7. točke prvega odstavka 24. člena
tega zakona ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s pisno
izjavo, ki je naročniku v skladu s 77. členom tega zakona ni
treba preverjati.«.
Za dopolnjenim šestim odstavkom se doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»(7) Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta
lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je
pridobil oziroma jih je predložil ponudnik ali kandidat v drugih
postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence
ni starejši od štirih mesecev.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo
osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.
18. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedilo »63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06« nadomesti z besedilom
»55/08, 66/08 – popr. in 39/09«.
V prvem in drugem odstavku se besedilo »vsakega kandidata ali ponudnika,« nadomesti z besedilom »kandidata ali
ponudnika, katerega osnovno sposobnost je preverjal,«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega
naročanja izločiti ponudnika ali kandidata, če je le‑ta na dan,
ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona oziroma 81.a člena
ZJNVETPS.«.
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V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom
»drugega odstavka tega člena«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(7) Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance, oblikovanega na podlagi informacij ministrstva, pristojnega
za pravosodje, Davčne uprave Republike Slovenije, Carinske
uprave Republike Slovenije in drugih organov, pristojnih za
vodenje evidenc, obvesti Komisijo, kateri državni organi in drugi
subjekti so pristojni za izdajo dokazil iz prejšnjega odstavka.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Vlada v skladu z:
– Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. 248 z dne 16. 9. 2002,
str. 1), nazadnje spremenjeno z Uredbo Sveta (ES, Euratom)
št. 1995/2006 z dne 13. decembra 2006 o spremembah Uredbe
(ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja
za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. 390 z dne
30. 12. 2006, str. 1), in
– Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 1302/2008 z dne
17. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah
(UL L št. 344 z dne 20. 12. 2008, str. 12)
z uredbo določi način vzpostavitve podatkovne zbirke o izključitvah ponudnikov iz postopkov javnega naročanja in podatke,
ki se vodijo v tej zbirki.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
19. člen
V tretjem odstavku 44. člena se v zadnjem stavku črta
beseda »lahko«.
20. člen
V tretjem odstavku 45. člena se v zadnjem stavku črta
beseda »lahko«.
21. člen
Sedmi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Naročnik mora merila oblikovati tako, da sta ponudnik, ki je oddal ponudbo za vse sklope, in ponudnik, ki je
oddal ponudbo za en sklop ali del sklopov, v enakovrednem
položaju.«.
22. člen
V prvem odstavku 57. člena se v 5. točki pika nadomesti
z vejico, dodajo se nove 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točka, ki se
glasijo:
»6. obvestilo o natečaju,
7. rezultati natečaja,
8. obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
9. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost,
10. obvestilo o naročilu male vrednosti,
11. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem
nabavnem sistemu.«.
23. člen
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Objave morajo imeti obliko standardnih obrazcev, ki
jih določa Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama
2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 257 z dne 1. 10. 2005, str. 1). Nabor podatkov, ki jih
mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka 57. člena tega
zakona, določa Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v
objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora
izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS,
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št. 18/07). Naročnik lahko objavi tudi katero koli drugo informacijo, za katero meni, da je koristna.«.
24. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora objaviti obvestilo o oddaji javnega
naročila, katerega vrednost je enaka ali presega vrednosti iz
prvega ali drugega odstavka 12. člena tega zakona, v 48 dneh
po oddaji naročila.«.
25. člen
Besedilo 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v objavo na portal
javnih naročil v 48 dneh po oddaji javnega naročila.«.
26. člen
Za 63. členom se dodajo novi 63.a, 63.b, 63.c, 63.č in
63.d člen, ki se glasijo:
»63.a člen
(obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku)
(1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah,
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, kadar
spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem obvestilu iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. ali 10. točke prvega odstavka
57. člena tega zakona in/ali razpisni dokumentaciji.
(2) Če naročnik v skladu z 80. členom tega zakona postopek iz 1., 2., 3., 5. ali 6. točke prvega odstavka 24. člena ali
iz 26. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona ustavi ali
zavrne vse ponudbe, mora v 48 dneh po tej odločitvi objaviti
obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku.
(3) Naročnik mora objaviti obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
kadar so v postopku iz 1., 2., 3., 5. ali 6. točke prvega odstavka
24. člena ali iz 26. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona
vse ponudbe, ki jih je prejel, nepravočasne, nepravilne, neprimerne, nesprejemljive ali formalno nepopolne in niso bile dopolnjene v skladu s prvim odstavkom 78. člena tega zakona.
63.b člen
(prostovoljno obvestilo za predhodno
transparentnost)
(1) Kadar naročnik oddaja posamezno naročilo v skladu s
šestim odstavkom 32. člena ali 33. členom tega zakona, mora
na portalu javnih naročil in, če je to primerno, v Uradnem listu
Evropske unije objaviti prostovoljno obvestilo za predhodno
transparentnost. Naročnik posreduje prostovoljno obvestilo za
predhodno transparentnost v objavo isti dan, ko posreduje ponudnikom odločitev iz prvega odstavka 79. člena tega zakona.
Naročnik mora v roku iz prejšnjega stavka objaviti prostovoljno
obvestilo za predhodno transparentnost tudi, kadar oddaja javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
(2) Naročnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi
v drugih postopkih javnega naročanja in v primeru javnega
naročila storitev iz Seznama storitev B. Obvestilo se objavi
na portalu javnih naročil in, če je to primerno, v Uradnem listu
Evropske unije.
(3) S tem obvestilom se v zvezi z odločitvijo o oddaji
naročila še pred njeno pravnomočnostjo zagotavlja večja transparentnost v postopkih javnih naročil.
63.c člen
(obvestilo o naročilu male vrednosti)
Naročnik objavi obvestilo o naročilu male vrednosti, kadar
oddaja javno naročilo po postopku za oddajo naročila male
vrednosti.
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63.č člen
(poenostavljeno obvestilo o naročilu
po dinamičnem nabavnem sistemu)
Naročnik objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu po
dinamičnem nabavnem sistemu, v primeru iz četrtega ostavka
33. člena tega zakona.
63.d člen
(nabor podatkov v obvestilih)
Vlada z uredbo določi nabor podatkov, ki jih morajo vsebovati obvestila iz prvega odstavka 57. člena tega zakona.«.
27. člen
V prvem odstavku 70. člena se za 1. točko doda nova
2. točka, ki se glasi:
»2. izračun ocenjene vrednosti,«.
V dosedanji 3. točki, ki postane 4. točka, se za vejico doda
besedilo »če je to primerno,«.
V dosedanji 8. točki, ki postane 9. točka, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če je to primerno.«.
Dosedanje 2., 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 3., 5., 6., 7.,
in 8. točka.
28. člen
V 71. členu se dodajo novi četrti do deseti odstavek, ki
se glasijo:
»(4) Pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik
in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od
osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru,
ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna
določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom
in ponudnikom.
(5) Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati:
– dejansko vrednost celotnega javnega naročila oziroma
– v utemeljenih primerih, kjer le‑te ni mogoče določiti,
ocenjeno vrednost javnega naročila
in rok veljavnosti pogodbe.
(6) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s
podizvajalci, mora:
– ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje
podizvajalcem,
– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega
naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo
terjatev do glavnega izvajalca.
(7) V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina
pogodbe o izvedbi javnega naročila:
– vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
– podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična
številka, davčna številka in transakcijski račun),
– predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da so podatki
iz tega odstavka obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega
naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s
tem zakonom obvezna.
(8) Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki
jih je predhodno potrdil.
(9) Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila
zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim
podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le‑temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
– svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti
prvotnemu podizvajalcu,
– pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
– soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
(10) Vlada z uredbo natančneje določi pravila in postopke
za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem.«.
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29. člen
Besedilo 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru postopka iz 1., 2., 3., 5., 6. in 7. točke
prvega odstavka 24. člena tega zakona je naročnik dolžan
objaviti obvestilo iz 2., 4. oziroma 10. točke prvega odstavka
57. člena tega zakona in razpisno dokumentacijo, vključno
z njenimi spremembami in dopolnitvami, na ali prek portala
javnih naročil.
(2) Naročnik mora omogočiti ponudniku, da prevzame
razpisno dokumentacijo v elektronski obliki. Dostop, pregled in
prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika
in/ali portalu javnih naročil je brezplačen. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne dokumentacije, ki
iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih straneh
naročnika ali portalu javnih naročil.«.
30. člen
Za 74. členom se doda nov 74.a člen, ki se glasi:
»74.a člen
(umik ponudbe)
(1) Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne
svojo ponudbo. Kadar to stori po poteku roka za oddajo ponudb, mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost
ponudbe, če je bila le‑ta v predmetnem postopku zahtevana in
predložena.
(2) Naročnik mora unovčiti ponudnikovo garancijo za
resnost ponudbe, če je bila le‑ta v predmetnem postopku
zahtevana in predložena, tudi v primeru, ko ponudnik, kljub
pozivu naročnika, z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega
naročila.«.
31. člen
V 75. členu se na koncu stavka pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »razen v primerih, ko se naročilo oddaja po
postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik
pogaja samo z enim ponudnikom.«.
32. člen
Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru postopka iz 1. do 6. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona, naročnik pred sprejetjem odločitve
iz 79. člena tega zakona oziroma najpozneje pred sklenitvijo
pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino
podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb
iz ponudbe. V primeru postopka iz 7. točke prvega odstavka
24. člena tega zakona mora naročnik preveriti obstoj in vsebino
podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe, kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.
(2) Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja
pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede
na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave
ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji podati
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka
109.a člena tega zakona.«.
33. člen
Za 77. členom se doda nov 77.a člen, ki se glasi:
»77.a člen
(evidenca ponudnikov z negativnimi referencami)
(1) Organ, ki odloči o prekršku iz drugega odstavka
109.a člena, v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti ministrstvo, pristojno za finance. V obvestilu
navede polno ime in matično številko ponudnika ter datum, do
katerega se ponudnik izloči iz postopkov javnega naročanja.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, ki obsega:
– polno ime in matično številko ponudnika,
– datum uvrstitve ponudnika v evidenco in
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– datum, do katerega je ponudnik izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil,
ter jo objavi na svoji spletni strani. V evidenco se uvrsti ponudnik, ki je storil prekršek iz drugega odstavka 109.a člena tega
zakona ali iz drugega odstavka 106.a člena ZJNVETPS.
(3) Ministrstvo, pristojno za finance, uvrsti ponudnika v
evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega
odstavka tega člena. Zoper uvrstitev v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami pritožba ni dopustna.
(4) Ministrstvo, pristojno za finance, iz evidence ponudnikov z negativnimi referencami zbriše ponudnika v treh delovnih dneh po datumu iz tretje alineje drugega odstavka tega
člena.«.
34. člen
Drugi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ponudnik ne sme spreminjati:
– svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
– tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
– tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale
ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik
ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se
količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.«.
35. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 79. člena se spremenijo tako,
da se glasijo:
»(1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka
12. člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni, v primeru
drugih javnih naročil pa 45 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve ter
razloge zanjo. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o
možnem pravnem varstvu ter navesti:
– kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev
pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in
– višino takse za postopek pravnega varstva v postopku
javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se le‑ta
vplača in sklic, ki se pri tem navede.
(2) Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike. Odločitev se vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni
postopek.
(3) Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje:
– razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil
izbran, in
– prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika,
ki ni bil izbran,
lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za
dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora
jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v treh delovnih dneh po prejemu odločitve
naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je
ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve
za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora
poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev
o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve.
Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja
zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva
v postopku javnega naročanja.«.
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Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se

glasi:

»(5) Ta člen se smiselno uporablja tudi za posamezna
naročila iz 32. ali 33. člena tega zakona.«.
36. člen
Naslov 80. člena se spremeni tako, da se glasi: »(izločitev
ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od
izvedbe javnega naročila)«.
V prvem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo, ki
se glasi: »V odločitvi, s katero se ponudnika izloči iz postopka
oddaje javnega naročila, razen v primeru izločitve iz prvega
odstavka 77.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka
81.a člena ZJNVETPS, mora naročnik izločenega ponudnika
opozoriti na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti
podatke iz prvega odstavka 79. člena tega zakona.«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno
odločitev, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji
brez predhodne objave, mora naročnik v primeru javnih naročil
iz drugega odstavka 12. člena tega zakona objaviti na portalu
javnih naročil. V primeru javnih naročil iz prvega odstavka
12. člena tega zakona, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, mora naročnik navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil in v Uradnem
listu Evropske unije. V primeru javnih naročil, katerih vrednost
je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona, mora naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvestiti
o navedeni odločitvi. Že predložene ponudbe mora naročnik
neodprte vrniti pošiljateljem in jih ob tem obvestiti o ustavitvi
postopka javnega naročanja.
(3) Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku
roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem, o razlogih, zaradi
katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo
začel nov postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo, in, razen v primeru postopka
iz 7. točke prvega odstavka 24. člena, vlado oziroma svoj
nadzorni organ. V primeru javnih naročil iz drugega odstavka 12. člena tega zakona, razen kadar oddaja naročilo po
postopku s pogajanji brez predhodne objave, mora naročnik
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objaviti na portalu javnih
naročil, v primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. člena
tega zakona, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, pa mora naročnik navedeno
odločitev objaviti na portalu javnih naročil in v Uradnem listu
Evropske unije.«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek
javnega naročanja le, če so se spremenile okoliščine, zaradi
katerih je zavrnil vse ponudbe.
(5) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik
do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe
javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne
potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. Če naročnik nima nadzornega organa, izda soglasje iz tega odstavka
vlada. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali
kandidate, ki so predložili ponudbo.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo »in odločitev poslati v objavo Uradu za
uradne objave Evropskih Skupnosti«.
37. člen
V četrtem odstavku 89. člena se v zadnjem stavku pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »razen kadar se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. V tem primeru mora
ponudnik oddati le ponudbo, o kateri se naročnik in ponudnik
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pogajata v prvi fazi pogajanj, in končno ponudbo, ki jo ponudnik
predloži po zaključku zadnje faze pogajanj.«.
38. člen
Naslov podpoglavja »1.5. Postopek s pogajanji brez predhodne objave« se spremeni tako, da se glasi »1.5. Posebne
določbe za postopek s pogajanji brez predhodne objave«.
39. člen
Za naslovom podpoglavja »1.5. Posebne določbe za
postopek s pogajanji brez predhodne objave« se doda nov
89.a člen, ki se glasi:
»89.a člen
(priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe)
Naročnik v postopku s pogajanji brez predhodne objave
ravna v skladu z 88. členom tega zakona.«.
40. člen
Za 92. členom se črta naslov podpoglavja »1.6. Postopek
zbiranja ponudb po predhodni objavi«.
41. člen
Prvi odstavek 94. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dokumentacijo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki jo mora voditi naročnik,
sestavljajo:
– sklep o začetku postopka,
– objava obvestila o javnem naročilu,
– povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisna dokumentacija, če je to primerno,
– predložene ponudbe,
– odločitev o oddaji naročila,
– objava obvestila o oddaji naročila.«.
42. člen
Naslov podpoglavja »1.7. Posebne določbe za postopek
zbiranja ponudb« in 95. člen se črtata.
43. člen
Za dosedanjim 95. členom se doda novo podpoglavje, ki
se glasi: »1.8. Posebne določbe za postopek oddaje naročila
male vrednosti«.
44. člen
Za naslovom novega podpoglavja se dodajo novi 95.a,
95.b, 95.c in 95.č člen, ki se glasijo:
»95.a člen
(rok za prejem ponudb)
Pri določanju roka za prejem ponudb ali prijav ravna naročnik v skladu z 92. členom tega zakona.
95.b člen
(razpisna dokumentacija)
Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje
naročila male vrednosti ravna naročnik v skladu s 93. členom
tega zakona.
95.c člen
(dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti)
(1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti, ki jo
mora voditi naročnik, sestavljajo:
– sklep o začetku postopka, če je to primerno,
– povabilo k oddaji ponudbe,
– razpisna dokumentacija, če je to primerno,
– predložene ponudbe,
– odločitev o oddaji naročila.
(2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti
glede na način izvedbe javnega naročila.
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(odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila
male vrednosti)
Kadar naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti
pripravi razpisno dokumentacijo, odpre ponudbe po vrstnem
redu prejema.«.
45. člen
Za naslovom tretjega dela »Pravila, ki urejajo natečaje«
se doda nov 95.d člen, ki se glasi:
»95.d člen
(uporaba zakona pri natečaju)
Naročnik izvede natečaj v skladu s tem delom zakona in
pri tem smiselno uporablja ostale določbe tega zakona.«.
46. člen
V prvem odstavku 96. člena se:
– vrednost »133.000« nadomesti z vrednostjo
»125.000«,
– vrednosti »206.000« nadomestita z vrednostjo
»193.000«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Vrednost nagrade, podeljene posamezniku, ne sme
presegati vrednosti 30.000 eurov, vrednost nagrade, podeljene gospodarskemu subjektu, pa ne sme presegati vrednosti
100.000 eurov.«.
47. člen
Za naslovom prvega poglavja četrtega dela »Poročila« se
doda nov 104.a člen, ki se glasi:
»104.a člen
(hramba dokumentacije o postopku javnega naročanja)
Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku javnega
naročanja najmanj deset let po datumu oddaje naročila oziroma
najmanj dve leti po preteku garancije za predmet naročila, če
garancija velja več kot deset let. Neizbrane ponudbe mora naročnik hraniti najmanj dve leti po datumu oddaje naročila.«.
48. člen
V prvem odstavku 105. člena se za besedilom »oddanem
naročilu,« doda besedilo »razen v primeru postopka oddaje
naročila male vrednosti, vsakemu«, c) točka pa se spremeni
tako, da se glasi:
»c) imena izločenih kandidatov ali ponudnikov in razloge
za njihovo izločitev;«.
49. člen
Besedilo 105.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik ne sporoča podatkov o oddanih javnih
naročilih, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz
drugega odstavka 12. člena tega zakona. Navedeni podatki
se zajemajo neposredno iz obvestil iz 3., 5. in 7. točke prvega
odstavka 57. člena, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s tem zakonom. V primeru posameznih naročil,
oddanih na podlagi okvirnega sporazuma, naročnik na portal
javnih naročil do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto
sporoči podatke, ki jih določa predpis iz šestega odstavka
107. člena tega zakona.
(2) Naročniki iz prve alineje prvega odstavka 3. člena tega
zakona, razen samoupravnih lokalnih skupnosti, posredujejo
do 28. februarja tekočega leta na portal javnih naročil podatke
o vrsti predmeta, skupni vrednosti in številu oddanih javnih
naročil v preteklem letu, ločeno za:
a) javna naročila, katerih vrednost brez DDV je nižja od
20.000 eurov za blago in storitve oziroma 40.000 eurov za
gradnje,
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b) javna naročila, katerih vrednost brez DDV je enaka ali
presega vrednosti iz prejšnje točke in je nižja od 40.000 eurov
za blago in storitve oziroma 80.000 eurov za gradnje.«.
50. člen
V prvem odstavku 106. člena se besedilo »31. julija«
nadomesti z besedilom »31. maja«.
V četrtem odstavku se besedilo »Vlada« nadomesti z
besedilom »Ministrstvo, pristojno za finance,«.
51. člen
V prvem odstavku 108. člena se za besedo »naročnikov«
doda vejica in besedilo »ponudnikov in podizvajalcev«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, ko Državna revizijska komisija v skladu
s tem zakonom:
– ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper
naročnika in odgovorno osebo naročnika oziroma
– zbira dodatna obvestila in dokaze o morebitnem prekršku naročnika in odgovorne osebe naročnika,
morata naročnik in odgovorna oseba naročnika Državni revizijski komisiji najpozneje v treh dneh po prejemu njenega
pisnega poziva odstopiti vso dokumentacijo, na odstop katere
ju je Državna revizijska komisija pozvala.«.
52. člen
V naslovu 109. člena se za besedo »določbe« doda besedilo »za naročnika«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 5.000 eurov do 350.000 eurov se za prekršek kaznuje naročnik, če:
1. odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka, razen v primerih, ko zakon to dopušča (25. do 30.a člen tega
zakona),
2. ne upošteva rokov za objavo in predložitev ponudb,
opredeljenih v tem zakonu (50. do 56., 62. do 63.b člen tega
zakona),
3. določi merila za izbor, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ali tehnične specifikacije v nasprotju s tem zakonom (37.,
39. in 41. do 48. člen tega zakona),
4. izbere način določitve vrednosti, da bi se zaradi nižje
ocenjene vrednosti izognil postopku oddaje javnega naročila
(14. člen tega zakona),
5. je merilo ekonomsko najugodnejša ponudba in naročnik
med izvajanjem predmeta javnega naročila spremeni predmet
pogodbe o oddaji javnega naročila tako, da izbrana ponudba
zaradi te spremembe ni več ekonomsko najugodnejša ponudba
(48. člen tega zakona),
6. določbe pogodbe o oddaji javnega naročila v bistvenih
elementih odstopajo od določb iz razpisne dokumentacije (četrti
odstavek 71. člena tega zakona),
7. odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom, ki je bil na dan, ko se je iztekel rok
za oddajo ponudbe, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (tretji odstavek 42. člena tega zakona),
8. ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (105.a člen
tega zakona),
9. zavrne vse ponudbe in izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja, pri tem pa se niso spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe (četrti odstavek
80. člena tega zakona),
10. ni objavil obvestila iz 1. do 11. točke prvega odstavka
57. člena tega zakona, čeprav ga k temu zavezuje ta zakon,
11. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 41. člena tega
zakona,
12. ne odstopi dokumentacije Državni revizijski komisiji
skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 108. člena tega
zakona),
13. ne ravna skladno s 74.a členom tega zakona,
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14. odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju s
petim odstavkom 80. člena tega zakona,
15. pooblasti za izvedbo ali odločanje v postopku javnega
naročanja osebo zasebnega prava (četrti odstavek 16. člena
tega zakona),
16. ravna v nasprotju s petim odstavkom 16. člena tega
zakona,
17. ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 71. člena tega
zakona.«.
53. člen
Za 109. členom se dodata nova 109.a in 109.b člen, ki
se glasita:
»109.a člen
(kazenske določbe za ponudnika)
(1) Z globo od 5.000 eurov do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje ponudnik:
1. če ravna v nasprotju s šestim, sedmim, osmim ali devetim odstavkom 71. člena tega zakona;
2. če, kljub naročnikovem pozivu in čeprav za to niso
podani objektivni razlogi, z njim ne sklene pogodbe o izvedbi
javnega naročila. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na
katere ponudnik ni mogel vplivati;
3. če v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali dokazilo.
(2) Za prekršek iz 3. točke prejšnjega odstavka se ponudniku izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega
naročanja, in sicer:
– če je predmet javnega naročila blago ali storitev, za
dobo treh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku,
– če je predmet naročila gradnja, za dobo petih let od
pravnomočnosti odločbe o prekršku.
(3) Z globo od 2.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje
odgovorna oseba ponudnika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
109.b člen
(kazenske določbe za podizvajalca)
(1) Z globo od 5.000 eurov do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje podizvajalec, če ne predloži soglasja k neposrednemu plačilu (šesti odstavek 71. člena tega zakona).
(2) Z globo od 2.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje
odgovorna oseba podizvajalca, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.«.
54. člen
Besedilo 110. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba je nična v primeru, če je sklenjena v vsebini, ki
je posledica storjenega kaznivega dejanja ponudnika oziroma
odgovorne osebe ponudnika.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
Vlada izda predpis iz desetega odstavka 71. člena zakona
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Vlada izda predpis iz 63.d člena zakona v 30 dneh po
uveljavitvi tega zakona.
Vlada izda predpis iz osmega odstavka 42. člena v
24 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 24. člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
56. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o
neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07),
uporablja pa se do začetka uporabe predpisa iz prvega odstavka prejšnjega člena.
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57. člen
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora
na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 9. in
10. točke prvega odstavka 57. člena zakona z dnem uveljavitve
zakona.
58. člen
Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bila obvestila
iz 2. ali 4. točke prvega odstavka 57. člena zakona objavljena pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih
predpisih.
Postopki s pogajanji brez predhodne objave, ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo
po dosedanjih predpisih.
Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s
pogajanji se izvede po tem zakonu, če naročnik pred uveljavitvijo tega zakona kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije.
59. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, začne voditi evidenco
iz 77.a člena zakona in jo objavi na svoji spletni strani z dnem
uveljavitve tega zakona. Z dnem vzpostavitve evidence iz
77.a člena se preneha voditi evidenca iz drugega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06 in 16/08).
60. člen
Določba desetega odstavka 35. člena zakona se začne
uporabljati z dnem vzpostavitve sistema za elektronsko javno
naročanje iz 67.a člena zakona.
Določba sedmega odstavka 24. člena zakona se začne
uporabljati v 12 mesecih od začetka izvajanja strokovnega
izpita iz javnega naročanja.
61. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/09-21/65
Ljubljana, dne 3. marca 2010
EPA 751-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

806.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih
storitev (ZJNVETPS-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju
na vodnem, energetskem, transportnem
področju in področju poštnih storitev
(ZJNVETPS-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem
področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS‑B), ki ga

Stran

2266 /

Št.

19 / 12. 3. 2010

je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. marca
2010.
Št. 003‑02‑3/2010‑5
Ljubljana, dne 11. marca 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU NA VODNEM,
ENERGETSKEM, TRANSPORTNEM PODROČJU
IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV
(ZJNVETPS-B)
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list
RS, št. 128/06 in 16/08) se drugi odstavek 1. člena spremeni
tako, da se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašata:
– Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih
naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter
sektorju poštnih storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 1),
nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in
Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev,
ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter
spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL L št. 216 z
dne 20. 8. 2009, str. 76), razen v delu, ki se nanaša na javna
naročila na področju obrambe in varnosti, in
– del Direktive Sveta št. 92/13/EGS z dne 25. februarja
1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil
Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (UL L
št. 76 z dne 23. 3. 1992, str. 14), nazadnje spremenjena z Direktivo št. 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in
92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih
postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12.
2007, str. 31).«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za 14. točko doda nova
14.a točka, ki se glasi:
»14.a »Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o
oddaji javnega naročila, v katerem naročnik ne sme skleniti
pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki, razen če
zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja,
ali ta zakon ne določa drugače. Obdobje mirovanja se izteče z
dnem, ko se ponudniku, ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev
o oddaji javnega naročila, izteče rok za uveljavitev pravnega
varstva v postopku javnega naročanja.«.
16. točka se premeni tako, da se glasi:
»16. »Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna
ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj, storitev oziroma
dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaže interes
s tem, da naročniku odda ponudbo.«.
Za spremenjeno 16. točko se dodata novi 16.a in 16.b
točka, ki se glasita:
»16.a »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna
ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem
zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja
blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
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16.b »Odgovorna oseba naročnika, ponudnika oziroma
podizvajalca« je oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, odgovorna za prekršek, ki je bil storjen z njenim dejanjem
ali z opustitvijo dolžnega nadzorstva.«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. »Nepravilna ponudba« je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena
na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne
izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali
kandidata iz tega zakona.«.
Za 22. točko se doda nova 22.a točka, ki se glasi:
»22.a »Neobičajno nizka ponudba« je ponudba, ki s svojo ceno ali načinom izvedbe bistveno odstopa od primerljivih
tržnih cen oziroma uveljavljene prakse, ponudnik pa je s kalkulacijami, novo tehnološko rešitvijo in obrazložitvijo, ne more
pojasniti. Šteje se, da je odstopanje od primerljivih tržnih cen
oziroma uveljavljene prakse sprejemljivo, če je predmet povezan z novo tehnološko rešitvijo.«.
V 28. točki se beseda »inženiringa« nadomesti z besedama »inženirskih storitev«.
30. točka se spremeni tako, da se glasi:
»30. »Postopek oddaje naročila male vrednosti« je poenostavljen postopek javnega naročanja, v katerem naročnik, z
namenom pridobitve ponudb, na portalu javnih naročil objavi
obvestilo o naročilu male vrednosti.«.
Za 34. točko se doda nova 35. točka, ki se glasi:
»35. »Datum oddaje naročila« je na dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna. Šteje se, da je
odločitev pravnomočna, ko se izteče rok za vložitev zahteve za
pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega
naročila.«.
3. člen
V petem odstavku 3. člena se za 2. točko črta pika in
doda besedilo, ki se glasi: »ali organ samoupravne lokalne
skupnosti.«.
4. člen
Četrti in šesti odstavek 4. člena se črtata.
Peti in sedmi odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru javnega naročanja, ki vključuje projektiranje, izbrani projektant ne sme sodelovati na razpisu za izvedbo
naročila, ki ga je projektiral, razen če je projektiranje del istega
javnega naročila kot izvedba projekta.«.
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se:
– vrednost »412.000« nadomesti z vrednostjo
»387.000«,
– vrednost »5.150.000« nadomesti z vrednostjo
»4.845.000«.
V drugem odstavku se:
– v 1. točki vrednost »80.000« nadomesti z vrednostjo
»40.000«,
– v 2. točki vrednost »160.000« nadomesti z vrednostjo
»80.000«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V postopku oddaje javnega naročila iz a) točke drugega odstavka 32. člena tega zakona mora naročnik na portalu
javnih naročil objaviti obvestilo iz 10. točke prvega odstavka
57. člena tega zakona.
(4) Kadar naročnik oddaja posamezno javno naročilo
na podlagi 38. ali 39. člena tega zakona, objavi obvestilo iz
9. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona na portalu
javnih naročil. Če vrednost okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema presega vrednosti iz prvega odstavka
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17. člena tega zakona, obvestilo objavi tudi v Uradnem listu
Evropske unije.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Kadar Komisija objavi spremembe mejnih vrednosti
iz tega zakona, ministrstvo, pristojno za finance, v desetih
dneh po objavi na svojih spletnih straneh objavi nove evropske
mejne vrednosti.«.
7. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila,
vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri, na podlagi
katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila, mora
biti razviden iz dokumentacije, ki jo o javnem naročilu vodi naročnik. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna
na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo, oziroma
v primeru, da objava ni potrebna, ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega
naročila tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil
uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmetnega
javnega naročila.«.
Dosedanji dvanajsti odstavek, ki postane trinajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(13) Podlaga za izračunavanje vrednosti naročila pri
naročilih storitev, pri katerih ni navedena skupna cena:
a) v primeru naročil za določeno obdobje, če je to obdobje 48 mesecev ali manj: skupna vrednost za njihovo celotno
trajanje;
b) v primeru naročil z obdobjem, daljšim kakor 48 mesecev: njihova mesečna vrednost, pomnožena z 48.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti,
deseti, enajsti in trinajsti odstavek postanejo četrti, peti, šesti,
sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in štirinajsti odstavek.
8. člen
V 24. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»(3) Naročniki lahko za izvedbo oziroma odločanje v
postopkih javnega naročanja pooblastijo le druge naročnike
iz prilog 1 do 10 Uredbe o seznamih naročnikov, področni
zakonodaji Skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih
informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
(Uradni list RS, št. 18/07) ali iz prilog 3 in 4 Uredbe o seznamih
naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga,
obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij
in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko
naročanje (Uradni list RS, št. 18/07).
(4) Kadar naročnik za svetovanje v postopku ali v zvezi s
postopkom javnega naročanja najame osebo zasebnega prava
ali posameznika, mora:
a) zahtevati, da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloži
garancijo za dobro izvedbo del;
b) v pogodbi za svetovanje, ki jo sklene s to osebo, določiti, da se plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku postopka
javnega naročanja. Šteje se, da je postopek javnega naročanja
zaključen, ko postane odločitev iz:
– prvega odstavka 83. člena tega zakona ali
– drugega odstavka 84. člena tega zakona ali
– tretjega odstavka 84. člena tega zakona
pravnomočna.«.
9. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni
podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost po-
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samezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru
merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so
vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.«.
10. člen
V prvem odstavku 32. člena se v 6. točki besedilo »postopek zbiranja ponudb« nadomesti z besedilom »postopek
oddaje naročila male vrednosti.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naročnik izvede javno naročanje:
a) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od
40.000 eurov in nižja od 80.000 eurov in
– v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 80.000
eurov in nižja od 160.000 eurov,
po postopku oddaje naročila male vrednosti ali kateremkoli
drugem postopku iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka.
b) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od
80.000 eurov in nižja od 387.000 eurov in
– v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 160.000
eurov in nižja od 844.000 eurov,
po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali kateremkoli drugem postopku iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka.
c) če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:
– v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od
387.000 eurov in
– v primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 844.000
evrov,
po postopkih iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka.«.
V četrtem odstavku se besedilo »prekiniti in« nadomesti z
besedilom »v skladu s 84. členom tega zakona ustaviti oziroma
zavrniti vse ponudbe, in, če je to primerno,«.
V petem odstavku se vrednost »20.000« nadomesti
z vrednostjo »40.000«, vrednost »40.000« pa z vrednostjo
»80.000«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Postopek javnega naročanja iz 1. do 5. točke prvega
odstavka tega člena lahko vodi in v njem odloča le oseba, ki
ima opravljen strokovni izpit iz javnega naročanja. Vsebino in
način izvajanja strokovnega izpita predpiše vlada.«.
11. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
(postopek oddaje naročila male vrednosti)
(1) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti zgolj na podlagi vnaprej
opredeljenih pogojev.
(2) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja.«.
12. člen
V prvem odstavku 38. člena se za prvim stavkom doda
besedilo, ki se glasi: »Naročnik mora v razpisni dokumentaciji opredeliti način izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega
sporazuma glede na uspešnost v okviru posameznih meril,
določenih v skladu z 49. členom tega zakona.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Okvirni sporazum se sklene na podlagi predhodno
izvedenega odprtega postopka, postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave ali postopka
zbiranja ponudb po predhodni objavi.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
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Dodajo se novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se
glasijo:
»(4) Če se okvirni sporazum sklene z enim gospodarskim
subjektom, se naročila na podlagi tega sporazuma vedno oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma.
(5) V primeru okvirnega sporazuma, ki je sklenjen z več
ponudniki in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, mora
naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim odpiranjem
konkurence med strankami okvirnega sporazuma. Naročnik
odda posamezno naročilo ponudniku, ki je predložil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega
sporazuma, in ponudnike, ki so oddali ponudbo za posamezno
naročilo, pisno obvesti o svoji odločitvi o oddaji posameznega
naročila. Naročnik na portalu javnih naročil in, če je to primerno, v Uradnem listu Evropske unije objavi obvestilo iz 9. točke
prvega odstavka 57. člena tega zakona. V postopku oddaje
posameznega naročila mora naročnik v skladu z zakonom, ki
ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, ponudnikom, ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo, zagotoviti
pravno varstvo.
(6) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum z večjim
številom ponudnikov in so v njem opredeljeni vsi pogodbeni
pogoji, se posamezna naročila oddajo brez ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in
temeljnih načel javnega naročanja. V tem primeru mora naročnik pisno obvestiti ponudnike, stranke okvirnega sporazuma, o
svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila.
(7) O sklenitvi okvirnega sporazuma mora naročnik obvestiti ponudnike in jim omogočiti uveljavljanje pravnega varstva v
skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega
naročanja. Ponudnik lahko zahteva dodatno obrazložitev odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma, če so za to izpolnjeni
pogoji iz tretjega odstavka 83. člena tega zakona.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane osmi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(8) Naročnik, ki je sklenil okvirni sporazum, mora v dveh
mesecih od sklenitve okvirnega sporazuma objaviti obvestilo o
oddaji naročila. Naročnik ni obvezan objaviti obvestila o oddaji
naročila v primerih sklenitve posamezne pogodbe na podlagi
okvirnega sporazuma.«.
13. člen
V četrtem odstavku 39. člena se za besedo »prijavo« in
za besedo »prijav« doda besedilo »za vključitev v dinamični
nabavni sistem«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Naročnik povabi vse ponudnike, ki so vključeni v
dinamični nabavni sistem, da v roku, ki ga določi v obvestilu
iz 11. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona, predložijo
ponudbo za vsako posamezno naročilo, ki se oddaja v okviru
dinamičnega nabavnega sistema. Posamezno naročilo odda
ponudniku, ki je predložil najboljšo ponudbo na podlagi meril za
izbor, navedenih v obvestilu o javnem naročilu v zvezi z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. Ta merila se lahko,
če je to primerno, natančneje navedejo v obvestilu iz 11. točke
prvega odstavka 57. člena tega zakona.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Naročnik obvesti ponudnike, ki so vključeni v dinamični nabavni sistem in so oddali ponudbo za posamezno
naročilo, o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila in
objavi obvestilo iz 9. točke prvega odstavka 57. člena tega
zakona, zaradi česar ni mogoče izpodbijati pogodbe o izvedbi posameznega naročila. V postopku oddaje posameznega
naročila mora naročnik v skladu z zakonom, ki ureja pravno
varstvo v postopkih javnega naročanja, ponudnikom, ki so
oddali ponudbo za posamezno naročilo, zagotoviti pravno varstvo. Naročnik v obdobju mirovanja ne sme skleniti pogodbe o
izvedbi posameznega naročila.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
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14. člen
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri izbiri udeležencev v postopkih oddaje naročil:
a) mora naročnik ponudnike ali kandidate izločiti iz postopka v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 48. člena
tega zakona,
b) mora naročnik izbrati ponudnike in kandidate v skladu z
objektivnimi pravili in pogoji, določenimi v skladu z 48. členom
tega zakona,
c) naročnik v okviru postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopka s pogajanji po predhodni
objavi po potrebi v skladu z 48. členom tega zakona zmanjša
število kandidatov, izbranih v skladu z a) in b) točko tega
odstavka.
(2) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega
naročanja izločiti ponudnika ali kandidata, če je le‑ta na dan,
ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81.a člena tega zakona oziroma 77.a člena
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08
in 19/10; v nadaljnjem besedilu: ZJN‑2).
(3) Če naročnik:
– v drugi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti k oddaji ponudbe;
– v postopku iz 3. ali 4. točke prvega odstavka 32. člena
tega zakona k pogajanjem;
povabi tiste kandidate, ki jim je v sistemu ugotavljanja sposobnosti priznal sposobnost, mora:
a) ugotoviti sposobnost gospodarskih subjektov v skladu
z določbami 47. člena tega zakona;
b) uporabiti za te gospodarske subjekte tiste določbe
prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na postopek s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji
po predhodni objavi.
(4) Naročnik mora potrditi, da so ponudbe, ki so jih v postopku s pogajanji brez predhodne objave predložili povabljeni
ponudniki pravočasne, pravilne in formalno popolne.
(5) Ne glede na druge določbe tega zakona ponudniku
ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem
državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega
pooblastila vodi uradno evidenco; namesto dokazila ponudnik
poda izjavo o podatkih, ki jih mora vsebovati ponudba. Podatke
iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam. Za pridobitev osebnih
podatkov je potrebno soglasje subjekta, na katerega se podatki
nanašajo. V primeru javnih naročil iz 6. točke prvega odstavka
32. člena tega zakona ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev s pisno izjavo, ki je naročniku v skladu z 81. členom tega
zakona ni treba preverjati.
(6) Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta
lahko naročnik upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je
pridobil oziroma jih je predložil ponudnik ali kandidat v drugih
postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence
ni starejši od štirih mesecev.
(7) V odprtem postopku, postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti
naročnik odda javno naročilo potem, ko:
a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila,
b) preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.
(8) V postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po prehodni objavi in postopku s pogajanji brez
predhodne objave naročnik odda javno naročilo potem, ko:
a) preveri, ali so predložene ponudbe popolne,
b) razvrsti popolne ponudbe glede na merila.
(9) V primeru okvirnega sporazuma odda naročnik javno
naročilo v skladu s šestim ali sedmim odstavkom tega člena,
odvisno od načina izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega
sporazuma, ki ga je v skladu s prvim odstavkom 38. člena tega
zakona predvidel v razpisni dokumentaciji.
(10) Preverjanje iz šestega in sedmega odstavka tega
člena se nanaša na izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje spo-
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sobnosti iz 46. do 48. člena tega zakona in na pogoje in merila
iz tretjega odstavka 48. člena tega zakona.
(11) Naročnik mora oddati javno naročilo na podlagi meril,
opredeljenih v 49. členu tega zakona, ob upoštevanju določb
50. člena tega zakona in upoštevaje možnost ponujanja variant.«.
15. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedi »v postopku«
nadomestita z besedilom »v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti«.
16. člen
V prvem odstavku 47. člena se za prvim stavkom doda
besedilo, ki se glasi: »Le‑ta se vzpostavi z objavo obvestila iz
61.a člena tega zakona in z ugotavljanjem sposobnosti kandidatov, ki so predložili prijavo za vključitev v sistem.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pogoji in pravila za ugotavljanje sposobnosti iz prejšnjega odstavka lahko vključujejo razloge za izločitev iz 42.
člena ZJN‑2. Če je naročnik naročnik po prvem ali drugem
odstavku 3. člena tega zakona, morajo ti pogoji in pravila
vključevati razloge za izločitev iz prvega in drugega odstavka
42. člena ZJN‑2.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Kadar naročnik vzpostavi sistem ugotavljanja sposobnosti:
– v drugi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti k oddaji ponudbe;
– v postopku iz 4. točke prvega odstavka 32. člena tega
zakona k pogajanjem;
povabi tiste kandidate, ki jim je v sistemu ugotavljanja sposobnosti priznal sposobnost.«.
17. člen
Prvi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V odprtem postopku, postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi in postopku oddaje naročila male vrednosti
mora naročnik pri določitvi pogojev za ugotavljanje sposobnosti
zagotoviti, da so le‑ti objektivni.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pogoji iz prvega in drugega odstavka tega člena
lahko vključujejo razloge za izločitev iz 42. člena ZJN‑2. Če pa
je naročnik naročnik po prvem ali drugem odstavku 3. člena
tega zakona, morajo ti pogoji in pravila vključevati razloge za
izločitev iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN‑2.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Vlada v skladu z:
– Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. 248 z dne 16. 9. 2002,
str. 1), nazadnje spremenjeno z Uredbo Sveta (ES, Euratom)
št. 1995/2006 z dne 13. decembra 2006 o spremembah Uredbe
(ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja
za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L št. 390 z dne
30. 12. 2006, str. 1), in
– Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 1302/2008 z dne
17. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o izključitvah
(UL L št. 344 z dne 20. 12. 2008, str. 12)
z uredbo določi način vzpostavitve podatkovne zbirke o izključitvah ponudnikov iz postopkov javnega naročanja in podatke,
ki se vodijo v tej zbirki.«.
18. člen
Šesti odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Naročnik mora merila oblikovati tako, da sta ponudnik, ki je oddal ponudbo za vse sklope, in ponudnik, ki je
oddal ponudbo za en sklop ali del sklopov, v enakovrednem
položaju.«.

Št.

19 / 12. 3. 2010 /

Stran

2269

19. člen
V prvem odstavku 57. člena se za 5. točko pika nadomesti
z vejico in dodajo nove 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. točka, ki se
glasijo:
»6. obvestilo o natečaju,
7. rezultati natečaja,
8. obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
9. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost,
10. obvestilo o naročilu male vrednosti,
11. poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem
nabavnem sistemu,
12. obvestilo o sistemu ugotavljanja sposobnosti.«.
20. člen
V prvem odstavku 58. člena se pika nadomesti z vejico,
doda se beseda »ali« in nove č) do f) točke, ki se glasijo:
»č) z obvestilom o javnem naročilu po postopku zbiranja
ponudb po predhodni objavi, ali
d) z obvestilom o naročilu male vrednosti, ali
e) z obvestilom o natečaju, ali
f) s poenostavljenim obvestilom o naročilu po dinamičnem
nabavnem sistemu.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri vzpostavitvi dinamičnega nabavnega sistema,
se obvestilo o javnem naročilu objavi z obvestilom iz c) točke
prejšnjega odstavka, pri oddaji posameznih naročil v dinamičnem nabavnem sistemu pa se objavi z obvestilom iz f) točke
prejšnjega odstavka.«.
21. člen
Prvi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Objave morajo imeti obliko standardnih obrazcev, ki
jih določa Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama
2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 257 z dne 1. 10. 2005, str. 1). Nabor podatkov, ki jih
mora vsebovati obvestilo iz prvega odstavka 57. člena tega
zakona, določa Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v
objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora
izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS,
št. 18/07). Naročnik lahko objavi tudi katero koli drugo informacijo, za katero meni, da je koristna.«.
22. člen
Naslov 61. člena spremeni tako, da se glasi: »(periodično
informativno obvestilo)«.
Četrti odstavek se črta.
23. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
(obvestilo o sistemu ugotavljanja sposobnosti)
V kolikor se naročnik odloči za vzpostavitev sistema ugotavljanja sposobnosti v skladu s 47. členom tega zakona, mora
na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropskih skupnosti
objaviti obvestilo o sistemu ugotavljanja sposobnosti, v katerem
navede namen sistema in kje so dostopna pravila v zvezi z
delovanjem sistema. Če sistem traja več kakor tri leta, mora
naročnik obvestilo objaviti vsako leto. Če sistem traja manj
časa, zadostuje prvo obvestilo.«.
24. člen
Prvi odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik mora objaviti obvestilo o oddaji javnega
naročila, katerega vrednost je enaka ali presega vrednost iz
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prvega ali drugega odstavka 17. člena tega zakona, v dveh
mesecih od oddaje javnega naročila.«.
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64.d člen
(obvestilo o sistemu ugotavljanja sposobnosti)

25. člen
Besedilo 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naročnik mora poslati obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v objavo na portal
javnih naročil v dveh mesecih od oddaje javnega naročila.«.

Naročnik objavi obvestilo o sistemu ugotavljanja sposobnosti kadar namerava vzpostaviti sistem ugotavljanja sposobnosti iz 47. člena tega zakona.

26. člen
Za 64. členom se dodajo novi 64.a, 64.b, 64.c, 64.č, 64.d
in 64.e člen, ki se glasijo:

Vlada z uredbo določi nabor podatkov, ki jih morajo vsebovati obvestila iz prvega odstavka 57. člena tega zakona.«.

»64.a člen
(obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku)
(1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah,
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, kadar
spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodni objavi in/ali razpisni dokumentaciji.
(2) V primeru ustavitve postopka ali zavrnitve vseh ponudb v skladu s 84. členom tega zakona mora naročnik v dveh
mesecih od odločitve objaviti obvestilo o dodatnih informacijah,
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku.
(3) Naročnik mora objaviti obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, kadar so v postopku oddaje javnega naročila, katerega vrednost
je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 17. člena
tega zakona, vse ponudbe, ki jih je prejel nepravočasne, nepravilne, neprimerne, nesprejemljive ali formalno nepopolne
in niso bile dopolnjene v skladu s prvim odstavkom 82. člena
tega zakona.
64.b člen
(prostovoljno obvestilo za predhodno
transparentnost)
(1) Kadar naročnik oddaja posamezno naročilo v skladu
s petim odstavkom 38. člena ali 39. členom tega zakona, mora
na portalu javnih naročil in, če je to primerno, v Uradnem listu
Evropske unije objaviti prostovoljno obvestilo za predhodno
transparentnost. Naročnik posreduje prostovoljno obvestilo
za predhodno transparentnost v objavo isti dan, ko posreduje
ponudnikom odločitev iz prvega odstavka 83. člena tega
zakona. Naročnik mora v roku iz prejšnjega stavka objaviti
prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost tudi,
kadar oddaja javno naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.
(2) Naročnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi
v drugih postopkih javnega naročanja in v primeru javnega
naročila storitev iz Seznama storitev B. Obvestilo se objavi
na portalu javnih naročil in, če je to primerno, v Uradnem listu
Evropske unije.
(3) S tem obvestilom se v zvezi z odločitvijo o oddaji
naročila še pred njeno pravnomočnostjo zagotavlja večja transparentnost v postopkih javnih naročil.
64.c člen
(obvestilo o naročilu male vrednosti)
Naročnik objavi obvestilo o naročilu male vrednosti, kadar
oddaja javno naročilo po postopku za oddajo naročila male
vrednosti.
64.č člen
(poenostavljeno obvestilo o naročilu
po dinamičnem nabavnem sistemu)
Naročnik objavi poenostavljeno obvestilo o naročilu po
dinamičnem nabavnem sistemu, v primeru iz četrtega ostavka
39. člena tega zakona.

64.e člen
(nabor podatkov v obvestilih)

27. člen
V drugem delu zakona se v naslovu prvega poglavja črta
besedilo », razen za postopek zbiranja ponudb«.
28. člen
V prvem odstavku 73. člena se za 1. točko dodata novi 2.
in 3. točka, ki se glasita:
»2. izračun ocenjene vrednosti,
3. sklep o začetku postopka,«.
V dosedanji 2. točki, ki postane 4. točka, se za vejico doda
besedilo »če je to primerno,«.
V dosedanji 7. točki, ki postane 9. točka, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če je to primerno.«.
Dosedanje 3., 4., 5., in 6. točka postanejo 5., 6., 7. in 8.
točka.
29. člen
V 74. členu se dodajo novi tretji do deseti odstavek, ki
se glasijo:
»(3) Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme
več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.
(4) Pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik
in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od
osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru,
ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna
določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom
in ponudnikom.
(5) Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati:
– dejansko vrednost celotnega javnega naročila oziroma
– v utemeljenih primerih, kjer le‑te ni mogoče določiti,
ocenjeno vrednost javnega naročila
in rok veljavnosti pogodbe.
(6) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s
podizvajalci, mora:
– ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje
podizvajalcem,
– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega
naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo
terjatev do glavnega izvajalca.
(7) V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina
pogodbe o izvedbi javnega naročila:
– vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
– podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična
številka, davčna številka in transakcijski račun),
– predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da so podatki
iz tega odstavka obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega
naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s
tem zakonom obvezna.
(8) Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki
jih je predhodno potrdil.
(9) Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila
zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim
podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le‑temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
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– svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti
prvotnemu podizvajalcu,
– pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
– soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
(10) Vlada z uredbo natančneje določi pravila in postopke
za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem.«.
30. člen
Besedilo 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru postopka iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prvega
odstavka 32. člena tega zakona mora naročnik objaviti obvestilo iz 2., 4., oziroma 10. točke prvega odstavka 57. člena tega
zakona in razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami, na ali prek portala javnih naročil.
(2) Naročnik mora omogočiti ponudniku, da prevzame
razpisno dokumentacijo v elektronski obliki. Dostop, pregled in
prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika
in/ali portalu javnih naročil je brezplačen. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne dokumentacije, ki
iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih straneh
naročnika ali portalu javnih naročil.«.
31. člen
Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:
»78.a člen
(umik ponudbe)
(1) Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne
svojo ponudbo. Kadar to stori po poteku roka za oddajo ponudb, mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost
ponudbe, če je bila le‑ta v predmetnem postopku zahtevana in
predložena.
(2) Naročnik mora unovčiti ponudnikovo garancijo za
resnost ponudbe, če je bila le‑ta v predmetnem postopku
zahtevana in predložena, tudi v primeru, ko ponudnik, kljub
pozivu naročnika, z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega
naročila.«.
32. člen
V 79. členu se na koncu stavka pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »razen v primerih, ko se naročilo oddaja po
postopku s pogajanji brez predhodne objave in se naročnik
pogaja samo z enim ponudnikom.«.
33. člen
Besedilo 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru postopka iz 1. do 5. točke prvega odstavka 32. člena tega zakona, naročnik pred sprejetjem odločitve
iz 83. člena tega zakona oziroma najpozneje pred sklenitvijo
pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino
podatkov iz najugodnješe ponudbe oziroma drugih navedb
iz ponudbe. V primeru postopka iz 6. točke prvega odstavka
32. člena tega zakona mora naročnik preveriti obstoj in vsebino
podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe, kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.
(2) Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja
pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede
na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave
ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji podati
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka
106.a člena tega zakona.«.
34. člen
Za 81. členom se doda nov 81.a člen, ki se glasi:
»81.a člen
(evidenca ponudnikov z negativnimi referencami)
(1) Organ, ki odloči o prekršku iz drugega odstavka
106.a člena, v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odlo-
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čitve o tem obvesti ministrstvo, pristojno za finance. V obvestilu
navede polno ime in matično številko ponudnika ter datum, do
katerega se ponudnik izloči iz postopkov javnega naročanja.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, ki obsega:
– polno ime in matično številko ponudnika,
– datum uvrstitve ponudnika v evidenco in
– datum, do katerega je ponudnik izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil,
ter jo objavi na svoji spletni strani. V evidenco se uvrsti ponudnik, ki je storil prekršek iz drugega odstavka 106.a člena tega
zakona ali iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2.
(3) Ministrstvo, pristojno za finance, uvrsti ponudnika v
evidenco v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega
odstavka tega člena. Zoper uvrstitev v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami pritožba ni dopustna.
(4) Ministrstvo, pristojno za finance, iz evidence ponudnikov z negativnimi referencami zbriše ponudnika v treh delovnih dneh po datumu iz tretje alineje drugega odstavka tega
člena.«.
35. člen
Drugi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ponudnik ne sme spreminjati:
– svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
– tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
– tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale
ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik
ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se
količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.«.
36. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 83. člena se spremenijo tako,
da se glasijo:
»(1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki v primeru javnih naročil iz prvega odstavka
17. člena tega zakona ne sme biti daljši od 60 dni, v primeru
drugih javnih naročil pa 45 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve ter
razloge zanjo. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o
možnem pravnem varstvu ter navesti:
– kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev
pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in
– višino takse za postopek pravnega varstva v postopku
javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se le‑ta
vplača in sklic, ki se pri tem navede.
(2) Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike. Odločitev se vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni
postopek.
(3) Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje:
– razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil
izbran, in
– prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika,
ki ni bil izbran,
lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za
dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora
jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v treh delovnih dneh po prejemu odločitve
naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je
ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve
za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora
poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev
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o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve.
Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja
zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva
v postopku javnega naročanja.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Ta člen se smiselno uporablja tudi za posamezna
naročila iz 38. ali 39. člena tega zakona.«.
37. člen
Naslov 84. člena se spremeni tako, da se glasi: »(izločitev
ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od
izvedbe javnega naročila)«.
V prvem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo, ki
se glasi: »V odločitvi, s katero se ponudnika izloči iz postopka
oddaje javnega naročila, razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 81.a člena tega zakona oziroma prvega odstavka 77.a
člena ZJN‑2, mora naročnik izločenega ponudnika opozoriti na
možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz
prvega odstavka 83. člena tega zakona.«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno
odločitev, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji
brez predhodne objave, mora naročnik v primeru javnih naročil
iz drugega odstavka 17. člena tega zakona objaviti na portalu
javnih naročil. V primeru javnih naročil iz prvega odstavka
17. člena tega zakona, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, mora naročnik navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil in v Uradnem
listu Evropske unije. V primeru javnih naročil, katerih vrednost
je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 17. člena tega zakona, mora naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvestiti
o navedeni odločitvi. Že predložene ponudbe mora naročnik
neodprte vrniti pošiljateljem in jih ob tem obvestiti o ustavitvi
postopka javnega naročanja.
(3) Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku
roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik
zavrnil vse ponudbe, mora o tem, o razlogih, zaradi katerih ni
izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov
postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so
predložili ponudbo, in, razen v primeru postopka iz 6. točke
prvega odstavka 32. člena, vlado oziroma svoj nadzorni organ.
V primeru javnih naročil iz drugega odstavka 17. člena tega
zakona, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji
brez predhodne objave, mora naročnik odločitev o zavrnitvi
vseh ponudb objaviti na portalu javnih naročil, v primeru javnih
naročil iz prvega odstavka 17. člena tega zakona, razen kadar
oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, pa mora naročnik navedeno odločitev objaviti na portalu
javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek
javnega naročanja le, če so se spremenile okoliščine, zaradi
katerih je zavrnil vse ponudbe.
(5) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik
do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe
javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne
potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. Če naročnik nima nadzornega organa, izda soglasje iz tega odstavka
vlada. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali
kandidate, ki so predložili ponudbo.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek se črta besedilo »in odločitev poslati v objavo Uradu za
uradne objave Evropskih Skupnosti«.
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38. člen
V četrtem odstavku 87. člena se e) točka spremeni tako,
da se glasi:
»e) merila za oddajo naročila, če niso navedena v obvestilu o sistemu ugotavljanja sposobnosti, ki se uporablja kot
sredstvo za objavo obvestila o javnem naročilu;«.
39. člen
Naslov podpoglavja »1.2. Postopek s pogajanji brez predhodne objave« se spremeni tako, da se glasi: »1.2. Posebne
določbe za postopek s pogajanji po predhodni objavi in postopek s pogajanji brez predhodne objave«.
40. člen
V drugem odstavku 88. člena se za drugo točko doda
nova tretja točka, ki se glasi
»3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,«.
Dosedanja 3., 4., in 5. točka postanejo 4., 5., in 6. točka.
41. člen
Naslov 89. člena se spremeni tako, da se glasi: »(rok
za prejem ponudbe v postopku s pogajanji brez predhodne
objave)«.
42. člen
Prvi odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne
dokumentacije in tega zakona, po pregledu ponudb v skladu s
prvim odstavkom 87. člena tega zakona povabi k pogajanjem.
Povabilo mora vsebovati vsaj podatke iz četrtega odstavka
87. člena tega zakona.«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v zadnjem stavku pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »razen kadar se naročnik pogaja samo z enim ponudnikom. V tem primeru mora ponudnik oddati le ponudbo, o
kateri se naročnik in ponudnik pogajata v prvi fazi pogajanj, in
končno ponudbo, ki jo ponudnik predloži po zaključku zadnje
faze pogajanj.«.
43. člen
Naslov 91. člena se spremeni tako, da se glasi: »(obvestilo o oddaji naročila v postopku s pogajanji brez predhodne
objave)«.
44. člen
V prvem odstavku 93. člena se za besedo »ponudb« doda
besedilo, ki se glasi: »po predhodni objavi«.
45. člen
Prvi odstavek 94. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dokumentacijo o oddaji javnega naročila po postopku
zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki jo mora voditi naročnik,
sestavljajo:
– sklep o začetku postopka,
– objava obvestila o javnem naročilu,
– povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisne dokumentacije, če je to primerno,
– predložene ponudbe,
– odločitev o oddaji naročila, objava obvestila o oddaji
naročila.«.
46. člen
Naslov podpoglavja »1.4. Posebne določbe za postopek
zbiranja ponudb« in 95. člen se črtata.
47. člen
Za dosedanjim 95. členom se doda novo podpoglavje, ki
se glasi: »1.5. Posebne določbe za postopek oddaje naročila
male vrednosti«.
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48. člen
Za naslovom novega podpoglavja se dodajo novi 95.a,
95.b, 95.c in 95.č člen, ki se glasijo:
»95.a člen
(roki za prejem ponudb)
Pri določanju roka za prejem ponudb ali prijav ravna naročnik v skladu z 92. členom tega zakona.
95.b člen
(razpisna dokumentacija)
Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje
naročila male vrednosti ravna naročnik v skladu s 93. členom
tega zakona.
95.c člen
(dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti)
(1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti, ki jo
mora voditi naročnik, sestavljajo:
– sklep o začetku postopka, če je to primerno,
– povabilo k oddaji ponudbe,
– razpisna dokumentacija, če je to primerno,
– predložene ponudbe,
– odločitev o oddaji naročila.
(2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti,
glede na način izvedbe javnega naročila.
95.č člen
(odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti)
Kadar naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti
pripravi razpisno dokumentacijo, odpre ponudbe po vrstnem
redu prejema.«.
49. člen
Za naslovom tretjega dela »Pravila, ki urejajo natečaje
storitev« se doda nov 95.d člen, ki se glasi:
»95.d člen
(uporaba zakona pri natečaju)
Naročnik izvede natečaj v skladu s tem delom zakona in
pri tem smiselno uporablja ostale določbe tega zakona.«.
50. člen
V prvem in drugem odstavku 96. člena se vrednost
»412.000« nadomesti z vrednostjo »387.000«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vrednost nagrade, podeljene posamezniku, ne sme
presegati vrednosti 30.000 eurov, vrednost nagrade, podeljene gospodarskemu subjektu, pa ne sme presegati vrednosti
100.000 eurov.«.
51. člen
Naslov četrtega dela se spremeni tako, da se glasi: »STATISTIKA IN POROČILA«.
52. člen
Besedilo 103.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik ne sporoča podatkov o oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega
odstavka 17. člena tega zakona. Navedeni podatki se zajemajo
neposredno iz obvestil iz 3., 5. in 7. točke prvega odstavka
57. člena, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu
s tem zakonom. V primeru posameznih naročil, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma, naročnik na portal javnih naročil do
28. februarja tekočega leta za preteklo leto sporoči podatke, ki jih
določa predpis iz osmega odstavka 104. člena tega zakona.
(2) Naročniki po tem zakonu, razen samoupravnih lokalnih skupnosti, posredujejo do 28. februarja tekočega leta na
portal javnih naročil podatke o vrsti predmeta, skupni vrednosti
in številu oddanih javnih naročil v preteklem letu, ločeno za:
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a) javna naročila, katerih vrednost je nižja od 40.000 eurov za blago in storitve oziroma 80.000 eurov za gradnje,
b) javna naročila, katerih vrednost je enaka ali presega
vrednosti iz prejšnje točke in je nižja od 80.000 eurov za blago
in storitve oziroma 160.000 eurov za gradnje.«.
53. člen
V prvem odstavku 104. člena se besedilo »31. julija«
nadomesti z besedilom »31. maja«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ministrstvo, pristojno za finance, na način, ki ga
določi Komisija, Komisiji najkasneje do 31. oktobra za preteklo
leto posreduje:
– statistično poročilo o skupni vrednosti oddanih javnih naročil pod mejnimi vrednostmi iz prvega odstavka 17. člena tega
zakona, razdeljeno po posameznih kategorijah dejavnosti, in
– statistično poročilo o javnih naročilih, katerih vrednost
je enaka ali večja od vrednosti iz prvega odstavka 17. člena
tega zakona, razčlenjeno na posamezno kategorijo dejavnosti,
predmet naročila in druge statistične informacije, ki jih zahteva
Komisija.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »iz tretjega odstavka tega člena« nadomesti
z besedilom »o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od
vrednostni iz prvega odstavka 17. člena tega zakona,«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »prvega in drugega« nadomesti z besedilom
»četrtega«.
Deveti odstavek postane osmi odstavek.
54. člen
Za 104. členom se dodata nova 104.a in 104.b člen, ki
se glasita:
»104.a člen
(končno poročilo o oddaji naročila)
(1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu, razen v primeru postopka oddaje naročila male
vrednosti, o vsakem sklenjenem okvirnem sporazumu in vzpostavljenem dinamičnem nabavnem sistemu, ki mora vsebovati
predvsem naslednje podatke:
a) ime in naslov naročnika, predmet in vrednost naročila,
okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema;
b) imena izbranih kandidatov ali ponudnikov in razloge za
njihovo izbiro ter razvrstitev ponudb tako, da je razvidno, katera
izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je
nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom;
c) imena izločenih kandidatov ali ponudnikov in razloge
za njihovo izločitev;
d) razloge za zavrnitev neobičajno nizkih ponudb;
e) ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro njegove
ponudbe, ter, v kolikor je to znano, delež naročila ali okvirnega
sporazuma, ki ga izbrani ponudnik namerava dati v podizvajanje tretji osebi;
f) glede postopkov s pogajanji okoliščine iz drugega odstavka 34. in 35. člena tega zakona, ki upravičujejo uporabo
teh postopkov;
g) po potrebi razloge, na podlagi katerih se je naročnik
odločil, da ne odda naročila ali sklene okvirnega sporazuma ali
da ne vzpostavi dinamičnega nabavnega sistema.
(2) Naročniki morajo sprejeti ustrezne ukrepe za dokumentiranje poteka postopkov za oddajo naročila, ki se izvajajo
na elektronski način.
104.b člen
(hramba dokumentacije o postopku javnega naročanja)
Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku javnega
naročanja najmanj deset let po datumu oddaje naročila oziroma

Stran

2274 /

Št.

19 / 12. 3. 2010

najmanj dve leti po preteku garancije za predmet naročila, če
garancija velja več kot deset let. Neizbrane ponudbe mora naročnik hraniti najmanj dve leti po datumu oddaje naročila.«.
55. člen
V prvem odstavku 105. člena se za besedo »naročnikov«
doda vejica in besedilo »ponudnikov in podizvajalcev«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, ko Državna revizijska komisija v skladu
s tem zakonom:
– ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper
naročnika in odgovorno osebo naročnika oziroma
– zbira dodatna obvestila in dokaze o morebitnem prekršku naročnika in odgovorne osebe naročnika,
morata naročnik in odgovorna oseba naročnika Državni revizijski komisiji najpozneje v treh dneh po prejemu njenega
pisnega poziva odstopiti vso dokumentacijo, na odstop katere
ju je Državna revizijska komisija pozvala.«.
56. člen
V naslovu 106. člena se za besedo »določbe« doda besedilo »za naročnika«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 5.000 eurov do 350.000 eurov se za prekršek kaznuje naročnik, če:
1. odda naročilo brez izvedbe ustreznega postopka, razen v primerih, ko zakon to dopušča (32. do 36.a člen tega
zakona),
2. ne upošteva rokov za objavo in predložitev ponudb,
opredeljenih v tem zakonu (51. do 56., 63. do 64.b člen tega
zakona),
3. določi merila za izbor, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ali tehnične specifikacije v nasprotju s tem zakonom (41.,
43. in 45. do 48. člen tega zakona),
4. izbere način določitve vrednosti, da bi se zaradi nižje
ocenjene vrednosti izognil postopku oddaje javnega naročila
(18. člen tega zakona),
5. je merilo ekonomsko najugodnejša ponudba in naročnik
med izvajanjem predmeta javnega naročila spremeni predmet
pogodbe o oddaji javnega naročila tako, da izbrana ponudba
zaradi te spremembe ni več ekonomsko najugodnejša ponudba
(49. člen tega zakona),
6. določbe pogodbe o oddaji javnega naročila v bistvenih
elementih odstopajo od določb iz razpisne dokumentacije (četrti
odstavek 74. člena tega zakona),
7. odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom, ki je bil na dan, ko se je iztekel rok
za oddajo ponudbe, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (tretji odstavek 45. člena tega zakona),
8. ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (103.a
člen tega zakona),
9. zavrne vse ponudbe in izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja, pri tem pa se niso spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe (četrti odstavek
84. člena tega zakona),
10. ni objavil obvestila iz 1. do 12. točke prvega odstavka
57. člena tega zakona, čeprav ga k temu zavezuje ta zakon,
11. ravna v nasprotju s petim odstavkom 45. člena tega
zakona,
12. ne odstopi dokumentacije Državni revizijski komisiji
skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 105. člena tega
zakona),
13. ne ravna skladno z 78.a členom tega zakona,
14. odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju s
petim odstavkom 84. člena tega zakona,
15. pooblasti za izvedbo ali odločanje v postopku javnega
naročanja osebo zasebnega prava (tretji odstavek 24. člena
tega zakona),
16. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 24. člena tega
zakona,
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17. ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 74. člena
tega zakona.
57. člen
Za 106. členom se dodajo novi 106.a, 106.b in 106.c člen,
ki se glasijo:
»106.a člen
(kazenske določbe za ponudnika)
(1) Z globo od 5.000 eurov do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje ponudnik:
1. če ravna v nasprotju s šestim, sedmim, osmim ali devetim odstavkom 74. člena tega zakona;
2. če, kljub naročnikovem pozivu in čeprav za to niso
podani objektivni razlogi, z njim ne sklene pogodbe o izvedbi
javnega naročila. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na
katere ponudnik ni mogel vplivati;
3. če v ponudbi vedoma da neresnično izjavo ali dokazilo.
(2) Za prekršek iz 3. točke prejšnjega odstavka se ponudniku izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega
naročanja, in sicer:
– če je predmet javnega naročila blago ali storitev, za
dobo treh let od pravnomočnosti odločbe o prekršku,
– če je predmet naročila gradnja, za dobo petih let od
pravnomočnosti odločbe o prekršku.
(3) Z globo od 2.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje
odgovorna oseba ponudnika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
106.b člen
(kazenske določbe za podizvajalca)
(1) Z globo od 5.000 eurov do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje podizvajalec, če ne predloži soglasja k neposrednemu plačilu (šesti odstavek 74. člena tega zakona).
(2) Z globo od 2.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje
odgovorna oseba podizvajalca, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
106.c člen
(ničnost pogodb)
Pogodba je nična v primeru, če je sklenjena v vsebini, ki
je posledica storjenega kaznivega dejanja ponudnika oziroma
odgovorne osebe ponudnika.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
Vlada izda predpis iz desetega odstavka 74. člena zakona
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Vlada izda predpis iz 64.e člena zakona v 30 dneh po
uveljavitvi tega zakona.
Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 48. člena v
24 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 32. člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
59. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o
neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07),
uporablja pa se do začetka uporabe predpisa iz prvega odstavka prejšnjega člena.
60. člen
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
mora na portalu javnih naročil zagotoviti objavo obvestil iz 9. in
10. točke prvega odstavka 57. člena zakona z dnem uveljavitve
zakona.
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61. člen
Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bila obvestila
iz 2. ali 4. točke prvega odstavka 57. člena zakona objavljena
pred začetkom uporabe tega zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Postopki s pogajanji brez predhodne objave, ki so jih
naročniki začeli izvajati pred začetkom uporabe tega zakona,
se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka oddaje javnega naročila po postopku s
pogajanji se izvede po tem zakonu, če naročnik pred uveljavitvijo tega zakona kandidatom še ni izročil razpisne dokumentacije.
62. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, začne voditi evidenco
iz 81.a člena zakona in jo objavi na svoji spletni strani z dnem
uveljavitve tega zakona. Z dnem vzpostavitve evidence iz 81.a
člena zakona se preneha voditi evidenca iz drugega odstavka
81. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08).
63. člen
Določba desetega odstavka 40. člena zakona se začne
uporabljati z dnem vzpostavitve sistema za elektronsko javno
naročanje iz 67.a člena zakona.
Določba sedmega odstavka 32. člena zakona se začne
uporabljati v 12 mesecih od začetka izvajanja strokovnega
izpita iz javnega naročanja.
64. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/09-20/60
Ljubljana, dne 3. marca 2010
EPA 750-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

807.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o ekonomskih conah (ZEC-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah
(ZEC-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o ekonomskih conah (ZEC‑C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 3. marca 2010.
Št. 003‑02‑3/2010‑2
Ljubljana, dne 11. marca 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O EKONOMSKIH CONAH (ZEC-C)
1. člen
V Zakonu o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 37/07
– uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 1. člena
besedilo »do 1. januarja 2010« nadomesti z besedilom »do
31. decembra 2013«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se besedilo »del carinskega
območja Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »del
carinskega območja Evropske unije«.
V tretjem odstavku se v a) točki besedi »prost promet«
nadomestita z besedama »prosti promet«, v b) točki se črta besedilo »Opomba:«, besedilo »Ekonomske cone, ustanovljene v
skladu s tem zakonom se v carinskem smislu štejejo za proste
cone, kot so opredeljene v carinskem zakoniku Evropske unije.« pa postane nov četrti odstavek.
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uporabnik ekonomske cone lahko za namene iz drugega odstavka tega člena in pod pogoji iz tega zakona uveljavlja davčne ugodnosti v obliki znižanja davčne osnove, vendar
največ v višini davčne osnove iz 20. člena tega zakona.
(2) Uporabnik ekonomske cone lahko v skladu s tem
zakonom uveljavlja davčne ugodnosti zaradi:
1. začetnih investicij v dejavnostih, ki jih opravlja v ekonomski coni, pri čemer pa ne gre za preselitev dejavnosti
iz preostalega območja Slovenije v ekonomsko cono ali za
nadomestitev že obstoječih osnovnih sredstev z novimi, ter
zagotavljanja novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo, s čimer se povečuje skupno število zaposlenih v
ekonomski coni ter
2. zagotavljanja novih delovnih mest za težje zaposljive
osebe, ki niso povezana z začetno investicijo.
(3) Davčnih ugodnosti v skladu s tem zakonom ni mogoče
dodeliti:
1. za namen iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena
za dejavnosti kmetijstva, ribištva, industrije sintetičnih vlaken,
ladjedelništva, premogovništva in jeklarstva;
2. za namen iz 2. točke prejšnjega odstavka za dejavnost
premogovništva;
3. uporabniku ekonomske cone, ki je v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije ali uporabniku ekonomske
cone, ki je v finančnih težavah v skladu z Zakonom o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo). Mala
in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah po prejšnjem stavku,
razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
4. za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in
delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke,
povezane z izvozno aktivnostjo;
5. če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred
uporabo uvoženega;
6. upravičencem, ki so v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s
skupnim trgom Evropske unije;
7. uporabniku ekonomske cone, ki ima sam ali katerega ustanovitelj ima neporavnane zapadle davčne ali carinske
obveznosti ali če je pravnomočno sankcioniran za prekršek
ali pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje v zvezi z opra-
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vljanjem gospodarske dejavnosti, ki ga je storil v obdobju, za
katero uveljavlja davčno ugodnost po tem zakonu. Ne glede
na prejšnji stavek uporabnik ekonomske cone, ki je v postopku
zaradi prekrška ali suma kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, kakor je določeno v prejšnjem
stavku, lahko uveljavlja davčno ugodnost v skladu s tem zakonom, vendar mora pomoč vrniti z obrestmi, če je pravnomočno
sankcioniran za ta prekršek ali pravnomočno obsojen za to
kaznivo dejanje.
(4) O davčnih ugodnostih iz 20. člena tega zakona odloči
davčni organ, pri katerem uporabnik ekonomske cone vlaga
obračun davka od dohodkov pravnih oseb.
(5) Za opredelitev malega in srednjega podjetja po tem
ter 20., 20.a in 20.b členu tega zakona se uporabijo merila iz
Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih
skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES).
(6) Če uporabnik ekonomske cone v zvezi s posamezno
investicijo ali zaposlitvijo iste osebe prejema za iste upravičene stroške poleg davčnih ugodnosti po tem zakonu še drugo
državno pomoč ali pomoč de minimis, skupna državna pomoč
ne sme presegati višin, določenih v skladu z 20.a, 20.b. in
20.c členom tega zakona.
(7) Davčne ugodnosti po tem zakonu se dodelijo kot regionalne državne pomoči in pomoči za zaposlovanje v skladu z
Uredbo 800/2008/ES.«.
4. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik ekonomske cone lahko v skladu s tem zakonom za dejavnost, ki jo opravlja v ekonomski coni, pridobi
davčno ugodnost v naslednjih oblikah:
1. uporabnik ekonomske cone lahko v posameznem koledarskem letu za investicije ali za odpiranje novih delovnih mest
povezanih z investicijo na območju ekonomske cone, če gre za
nova sredstva, pri čemer to ne velja za mala in srednja podjetja
in za prevzeme, uveljavlja znižanje davčne osnove za davek od
dohodkov pravnih oseb za znesek investicije ali za odpiranje
novih delovnih mest povezanih z investicijo, vendar to znižanje
ne sme preseči 50% vlaganja v koledarskem letu;
2. uporabnik ekonomske cone lahko uveljavlja znižanje
davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb za znesek
plač težje zaposljivih oseb, in sicer delavcev, ki so bili pred
sklenitvijo delovnega razmerja najmanj šest mesecev prijavljeni
pri Zavodu RS za zaposlovanje, ki jih je uporabnik ekonomske
cone zaposlil najmanj za obdobje dvanajst mesecev, vendar
to znižanje ne sme preseči 50% zneska bruto plače in traja
največ 12 mesecev.«.
5. člen
V drugem odstavku 20.a člena se v drugem stavku pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za mala in srednja
podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta.«, tretji stavek pa
se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kot upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka se štejejo v primeru začetne investicije:
– stroški nakupa zemljišč,
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja
zemljišč,
– stroški gradnje ali nakupa objekta oziroma objektov,
– stroški za pridobitev osnovnih sredstev, neposredno povezanih s poslovno enoto, kadar se je poslovna enota zaprla ali
bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, sredstva pa kupi neodvisni
vlagatelj, pri čemer se v primeru nasledstva malega podjetja v
korist družine prvotnega lastnika ali lastnikov oziroma v korist
nekdanjih zaposlenih opusti pogoj, da sredstva kupi neodvisni
vlagatelj,
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– stroški za nakup strojev in opreme, pri čemer pa v
podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa
transportne opreme (premično premoženje) ne spadajo med
upravičene stroške,
– stroški investiranja v neopredmetena sredstva, pri čemer se za neopredmetena sredstva štejejo sredstva, ki nastanejo s prenosom tehnologije s pridobitvijo patentnih pravic,
licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. Pri malih
in srednjih podjetjih se lahko upoštevajo celotni stroški naložb
v neopredmetena sredstva. Za velika podjetja so taki stroški
upravičeni le do 50% upravičenih investicijskih stroškov za
projekt,
– za mala in srednja velika podjetja tudi stroški svetovanja, povezani z investicijo, v višini 50% dejansko nastalih
stroškov, pri čemer pa se za upravičene stroške štejejo stroški
pripravljalnih študij in svetovanj, ki jih zagotovijo zunanji izvajalci, vendar največ do zneska 2.000.000 eurov na podjetje in
na projekt.«.
Dodajo se novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Stroški, ki so povezani z zakupom sredstev, ki niso
zemljišča ali zgradbe, se štejejo za upravičene stroške samo
pod pogojem, če je zakup izveden v obliki finančnega zakupa
in zakupna pogodba vsebuje določbe o obveznem nakupu
sredstev po izteku zakupa.
(6) Stroški zakupa zemljišč in zgradb se štejejo za upravičene stroške, če je zakupna pogodba sklenjena za obdobje
najmanj petih let po predvidenem dokončanju investicije za
velika podjetja in najmanj treh let za mala in srednja podjetja.
(7) Razen pri malih in srednjih podjetjih in pri prevzemih
morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova. Pri prevzemu je
treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih z državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev,
ki so predmet nakupa. V primeru prevzema poslovne enote se
upoštevajo samo stroški nakupa sredstev od tretje osebe pod
pogojem, da je transakcija potekala po tržnih pogojih. Če prevzem spremljajo druge investicije, se stroški, povezani s temi
investicijami, prištejejo k stroškom nakupa.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »državnih sredstev« nadomesti z besedilom
»javnih sredstev«.
Dosedanji šesti odstavek postane novi deveti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane novi deseti
odstavek, se za besedilom »v okviru ekonomske cone« dodata
besedi »oziroma Slovenije«, na koncu odstavka pa se doda
stavek, ki se glasi: »Če uporabnik ekonomske cone pred potekom tega roka odsvoji ali prenese sredstvo iz Slovenije, mora
vrniti prejeto državno pomoč.«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane novi enajsti
odstavek, se v prvem stavku črta beseda »osnovna«, zadnji
stavek pa se spremeni tako, da se glasi: »Če uporabnik ekonomske cone pred potekom tega roka odsvoji sredstvo, mora
vrniti prejeto državno pomoč.«.
Dosedanji deveti odstavek se črta.
Dodata se dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasita:
»(12) Kadar podjetje prejme državno pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega
kapitala, zaprosi za pomoč po tem zakonu, lahko znaša najvišja
dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči do 24% upravičenih
stroškov investicij ali stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja. Za srednja podjetja
se tako določena zgornja meja poveča za 8 odstotnih točk in
za mala podjetja 16 odstotnih točk, razen za mala in srednja
podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta.
(13) Za mala in srednja podjetja, ki so prejela pomoč
v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu
tveganega kapitala, zaprosijo za pomoč po tem zakonu, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči do 40%
upravičenih stroškov iz sedme alineje tretjega odstavka tega
člena.«.
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6. člen
20.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»20.b člen
(pomoč za zaposlovanje)
(1) Uporabnik ekonomske cone lahko pod pogoji iz tega
člena uveljavlja davčne ugodnosti iz 20. člena tega zakona za
odpiranja novih delovnih mest, ki niso povezana z začetnimi
investicijami, nanašajo pa se na zaposlovanje delavcev, ki so
bili pred sklenitvijo delovnega razmerja najmanj šest mesecev
prijavljeni pri Zavodu RS za zaposlovanje.
(2) Kot upravičeni stroški se štejejo celotni stroški dela
novo zaposlenih delavcev za največ enoletno obdobje, ki zajemajo celotno bruto plačo in obvezne prispevke za socialno
varnost. Zgornja meja pomoči ne sme preseči 50% upravičenih
stroškov.
(3) Uporabnik ekonomske cone lahko uveljavlja davčno
ugodnost v skladu s tem členom le, če poveča skupno število
delovnih mest v koledarskem letu, pri čemer se kot povečanje
števila delovnih mest šteje neto povečanje v primerjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev. Pri ugotavljanju povečanja števila delovnih mest se delovna mesta, odprta za delovni
čas, krajši od polnega časa, upoštevajo sorazmerno.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, uporabnik ekonomske
cone lahko uveljavlja davčno ugodnost v skladu s tem členom
za zaposlovanje težje zaposljive kategorije delavcev tudi v
primeru, če ne povečuje skupnega števila delovnih mest v
koledarskem letu, pod pogojem, da so ta prosta zaradi prostovoljnega odhoda, nezmožnosti opravljanja dela, starostne
upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpovedi zaradi nediscipline in ne zaradi presežkov
delovne sile.
(5) Novo odprta delovna mesta, v zvezi s katerimi je uporabnik ekonomske cone uveljavil davčno ugodnost v skladu s
tem členom, morajo biti ohranjena najmanj eno leto po poteku
leta, v katerem jo je uporabnik uveljavil. Če uporabnik ekonomske cone pred potekom roka iz prejšnjega stavka ukine delovno
mesto, v zvezi s katerim mu je bila dodeljena državna pomoč,
mora v davčnem obdobju, v katerem je ukinil delovno mesto
vrniti sorazmerni del dodeljene davčne ugodnosti.
(6) Uveljavljanje ugodnosti po tem členu se izključuje z
uveljavljanjem ugodnosti po 20.a členu tega zakona za odpiranje novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.«.
7. člen
Za 20.b členom se doda 20.c člen, ki se glasi:
»20.c člen
(posebni pogoji za velike naložbene projekte)
(1) Če pri projektu vrednost upravičenih stroškov presega
50.000.000 eurov, se dovoljena intenzivnost regionalnih državnih pomoči iz drugega odstavka 20.a člena tega zakona določi
z upoštevanjem naslednje strukture in intenzivnosti:
– do 50.000.000 eurov je dovoljena intenzivnost 30%
upravičenih stroškov investicije;
– med 50.000.000 eurov in 100.000.000 eurov je dovoljena intenzivnost 15% upravičenih stroškov investicije;
– nad 100.000.000 eurov je dovoljena intenzivnost 10,2%
upravičenih stroškov investicije.
(2) Velik naložbeni projekt je začetna investicija, pri kateri upravičeni stroški presegajo vrednost 50.000.000 eurov.
Vrednost upravičenih stroškov mora biti izračunana na podlagi
cen oziroma menjalnih tečajev na dan dodelitve regionalne
državne pomoči ali pri velikih projektih, pri katerih je potrebna
posamična priglasitev, na podlagi cen in menjalnih tečajev na
dan priglasitve.
(3) Za velik naložbeni projekt se šteje tudi skupina posameznih projektov, ki posamezno ne dosegajo vrednosti
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50.000.000 eurov, če podjetje ali podjetja v treh letih začno
posamezne investicije v osnovna sredstva, ki se lahko združena obravnavajo na ekonomsko nedeljiv način ali pomenijo
ekonomsko celoto, v skupni vrednosti 50.000.000 eurov.
(4) Za uporabo tega člena morajo biti poleg pogojev po
tem členu izpolnjeni tudi pogoji, ki so določeni v 15., 20. in
20.a členu tega zakona za uveljavljanje davčne ugodnosti za
začetne investicije ali za odpiranje delovnih mest povezanih z
začetno investicijo.
(5) Uporabnik ekonomske cone ne more uveljavljati državne pomoči po tem členu, če skupna vrednost državne pomoči iz
vseh virov presega 22.500.000 eurov na projekt.
(6) Veliki naložbeni projekti niso upravičeni do dodatkov za
mala in srednja podjetja iz 4. člena Uredbe 800/2008/ES.«.
8. člen
33. člen in 34. člen se spremenita tako, da se glasita:
»33. člen
(kazenske določbe za uporabnika ekonomske cone)
(1) Z globo od 800 do 8.500 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba oziroma posameznik, ki v zvezi z opravljanjem
dejavnosti:
1. opravlja gospodarsko dejavnost v ekonomski coni v
nasprotju z zakonom, soglasjem vlade ali pogodbo (18. člen),
2. za dejavnost, ki jo opravlja v ekonomski coni, ne vodi
knjigovodstva ločeno (drugi odstavek 19. člena).
(2) Z globo od 200 do 1.800 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
34. člen
(kazenske določbe za ustanovitelja ekonomske cone)
(1) Z globo od 800 do 8.500 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba – ustanovitelj ekonomske cone, ki:
1. opravlja ali omogoči opravljanje gospodarskih dejavnosti v ekonomski coni v nasprotju z zakonom, soglasjem vlade,
ali aktom oziroma pogodbo o ustanovitvi ekonomske cone
(7. in 18. člen),
2. ne zahteva spremembe soglasja vlade kadar je takšna
sprememba zahtevana v skladu s tem zakonom (prvi in drugi
odstavek 6. člena),
3. začne z delom v ekonomski coni prej preden vlada
izda soglasje, prej preden pridobi uporabno dovoljenje ali prej
preden pridobi odločbo Carinske uprave (8. člen),
4. omogoči opravljanje oziroma opravlja gospodarske
dejavnosti v ekonomski coni v nasprotju s splošnimi pogoji in
spravlja uporabnike v neenakopraven položaj (13. člen).
(2) Z globo od 200 do 1.800 eurov se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, glede uveljavljanja ugodnosti pa se
uporablja že od 1. januarja 2010.
Št. 310-08/10-13/22
Ljubljana, dne 3. marca 2010
EPA 843-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (ZPPDFT-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(ZPPDFT‑A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 3. marca 2010.
Št. 003‑02‑3/2010‑3
Ljubljana, dne 11. marca 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA
IN FINANCIRANJA TERORIZMA (ZPPDFT-A)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»1. člen
(vsebina zakona in prenos direktiv EU)
(1) Ta zakon določa ukrepe, pristojne organe in postopke
za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta
2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe
finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma
(UL L št. 309 z dne 25. 11. 2005, str. 15; v nadaljnjem besedilu:
direktiva 2005/60/ES), Direktivo Komisije 2006/70/ES z dne
1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za direktivo
2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve
politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke
poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete
stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka
zgolj občasno ali v omejenem obsegu (UL L št. 214 z dne 4. 8.
2006, str. 29), ter Direktivo 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na
notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES,
2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES
(UL L št. 319, z dne 5. 12. 2007, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2007/64/ES).«.
2. člen
V 3. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. premoženje so katera koli sredstva, materialna ali
nematerialna, opredmetena ali neopredmetena, premičnine
ali nepremičnine in pravne listine ali instrumenti v kateri koli
obliki, tudi elektronski, ki dokazujejo lastništvo ali delež na teh
sredstvih;«.
5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. tretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali
podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora ali enakovredna tretja država iz petega odstavka
25. člena tega zakona;«.
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7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. izraz plačilna institucija ima enak pomen kot v zakonu,
ki ureja plačilne storitve in sisteme;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. izraz elektronski denar ima enak pomen kakor v
zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme;«.
18. točka se spremeni tako, da se glasi:
»18. plačilni račun ima enak pomen kakor v zakonu, ki
ureja plačilne storitve in sisteme;«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. gotovinska transakcija je vsak sprejem, izročitev ali
zamenjava gotovine iz 16. točke tega člena, pri čemer zavezanec od stranke fizično sprejme gotovino oziroma stranki fizično
izroči gotovino v posest in razpolaganje;«.
23. točka se spremeni tako, da se glasi:
»23. uraden osebni dokument je vsaka s fotografijo opremljena veljavna listina, ki jo izda pristojni državni organ Republike Slovenije ali druge države in, ki se po pravu države
izdajateljice šteje za javno listino;«.
Za 28. točko se pika nadomesti s podpičjem in dodata
novi 29. in 30. točka, ki se glasita:
»29. pojem dolgoročno se nanaša na obdobje daljše od
treh let;
30. podoben pravni subjekt tujega prava po tem zakonu
je subjekt s pravnoorganizacijsko obliko, ki je slovenski pravni
red ne pozna, vendar pa lahko ta subjekt v skladu s svojo nacionalno zakonodajo sprejema, upravlja ali razdeljuje sredstva
za določen namen (na primer Stiftung ali Trust).«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se 3. in 4. točka spremenita
tako, da se glasita:
»3. plačilnih institucijah in plačilnih institucijah držav članic, ki v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme,
ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji ali opravljajo plačilne storitve v Republiki Sloveniji preko zastopnika oziroma
neposredno;
4. pošti, če opravlja storitve prenosa denarja (vplačila in
izplačila) preko poštne nakaznice;«.
V 16. točki se:
– podtočka c) spremeni tako, da se glasi:
»c) izdajanja in upravljanja drugih plačilnih sredstev (na
primer menic in potovalnih čekov), pri čemer ne gre za plačilno storitev v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in
sisteme,«;
– podtočka o) spremeni tako, da se glasi:
»o) organiziranja ali izvajanja dražb ali«.
4. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če organizacija s stranko sklepa dodatno poslovno
razmerje ali na podlagi obstoječega poslovnega razmerja izvaja
transakcije iz 2. točke prejšnjega odstavka, organizacija pridobi
le manjkajoče podatke iz prvega in drugega odstavka 21. člena
tega zakona, ob pogoju, da je organizacija predhodno opravila
pregled stranke na način, kot to določa 7. člen tega zakona in
da je v okviru rednega spremljanja poslovnih aktivnosti, ki jih
stranka izvaja pri organizaciji, zagotovila ustrezno preverjanje
in posodabljanje predhodno pridobljenih listin in podatkov o
stranki.«.
5. člen
V drugem odstavku 12. člena se v 1. točki besedi »nosilcu
podatkov« nadomestita z besedo »mediju«, številka »150« pa
se nadomesti s številko »250«.
V 2. točki se besedi »nosilcu podatkov« nadomestita z
besedo »mediju«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Organizacije iz prvega odstavka 4. člena tega zakona lahko opustijo pregled stranke tudi v zvezi z naslednjimi
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produkti ali z njimi povezami transakcijami, če le‑ti v skladu s
četrtim in petim odstavkom tega člena predstavljajo neznatno
tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma:
a) produkti, ki se nanašajo na financiranje stvarnega premoženja in pri katerih lastninska pravica in pravica do razpolaganja s premoženjem nista prenesena na stranko do prenehanja pogodbenega razmerja (npr. lizing stvarnega premoženja,
najem z opcijo odkupa, prodaja s pridržkom lastninske pravice),
če vrednost pologa, povezanega s takšnim produktom, ali
vsota obrokov, odplačanih v obdobju enega leta, ne presega
15000 eurov;
b) varčevalni produkti, ki imajo podobne lastnosti kot zavarovalne police (npr. postopno varčevanje), in sicer če:
– posamezen polog ali več pologov skupaj, ki jih je treba
plačati v enem letu, ne presega vrednosti 1000 eurov, ali
– v primeru varčevanja z enkratnim pologom vrednost
takega pologa ne presega 2500 eurov;
c) drugi produkti (npr. potrošniška posojila male vrednosti), če najvišji možni znesek produkta in z njim povezanih
transakcij ne presega 15000 eurov.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo nov četrti, peti in šesti
odstavek, ki se glasijo:
»(4) Produkt in z njim povezane transakcije predstavljajo
neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma,
če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
a) produkt ima pisno pogodbeno podlago;
b) transakcije, povezane s produktom, se izvršijo preko
računa, ki ga ima stranka odprtega pri kreditni instituciji v
Republiki Sloveniji ali pri kreditni instituciji s sedežem v državi
članici ali enakovredni tretji državi iz petega odstavka 25. člena
tega zakona;
c) produkt ali transakcije, povezane s produktom, niso
anonimne in omogočajo pravočasno izvedbo pregleda stranke,
kadar v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum
pranja denarja ali financiranja terorizma, ne glede na vrednost
transakcije;
d) za produkt je vnaprej določen najvišji možni znesek;
e) tretji ne smejo imeti koristi od produkta ali z njim povezane transakcije, razen v primeru smrti, invalidnosti, preživnine
do vnaprej določene starosti in podobnih dogodkih.
(5) V primeru produktov in z njimi povezanih transakcij, ki
omogočajo naložbe v finančno premoženje ali terjatve, vključno
z zavarovalnimi zahtevki ali drugimi vrstami pogojnih terjatev,
morajo biti poleg pogojev, navedenih v prejšnjem odstavku,
izpolnjeni še naslednji pogoji:
a) koristi od produkta in z njim povezanih transakcij so
unovčljive šele dolgoročno;
b) produkt ali z njim povezane transakcije se ne morejo
uporabiti kot zavarovanje terjatev;
c) v času trajanja pogodbenega razmerja:
– se ne izvršujejo pospešena plačila,
– se ne uporablja klavzula o vračilu,
– ni možno predčasno prenehanje pogodbenega razmerja.
(6) Organizacija mora o produktu, za katerega namerava
na podlagi tega člena opustiti pregled stranke, obvestiti urad, in
sicer še pred trženjem oziroma prodajo produkta brez pregleda
stranke.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na prvi do peti odstavek tega člena opustitev pregleda stranke ni dovoljena, kadar v zvezi s stranko, produktom ali transakcijo obstajajo razlogi za sum pranja denarja
ali financiranja terorizma.«.
6. člen
V petem odstavku 13. člena se na začetku 1. točke za
besedo »odpiranju« doda beseda »plačilnega«, za besedilom
»organizacijah iz 1.« se veznik »in« nadomesti z vejico, za
številko »2.« pa se doda besedilo »in 3.«.
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7. člen
V četrtem odstavku 14. člena se v drugem stavku za
besedo »lastniku,« doda besedilo »ki se pridobivajo v skladu z
20. členom tega zakona,«.
8. člen
Drugi odstavek 15. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
9. člen
Za prvim odstavkom 16. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če stranka izvaja transakcijo iz 2. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona, organizacija od stranke pridobi
izjavo, ali posluje v svojem imenu ali v imenu nekoga tretjega. Če navedena transakcija poteka na podlagi predhodno
sklenjenega poslovnega razmerja, se kot zadosten šteje tudi
podatek o tem, ali je transakcijo opravila stranka ali njen pooblaščenec.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
10. člen
Za tretjim odstavkom 17. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na 2. točko prvega odstavka in tretji odstavek tega člena lahko organizacija v primeru, da je njena stranka
skupnost dijakov, učencev ali otrok v vrtcu, ki je del vzgojno‑izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji ali prostovoljna
skupnost zaposlenih, ki kot blagajna vzajemne pomoči deluje v
okviru sindikata posameznega delodajalca, pridobi zgolj pisno
pooblastilo za zastopanje.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
11. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti)
(1) Organizacija mora skrbno spremljati poslovne aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri njej, s čimer se zagotovi poznavanje
stranke, vključno z izvorom sredstev, s katerimi ta posluje.
Spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri organizaciji, vključuje:
– preverjanje skladnosti strankinega poslovanja s predvideno naravo in namenom poslovnega razmerja, ki ga je stranka
sklenila pri organizaciji;
– spremljanje in preverjanje skladnosti strankinega poslovanja z njenim običajnim obsegom poslovanja;
– preverjanje in posodabljanje pridobljenih listin in podatkov o stranki.
(2) Za stranko, ki je pravna oseba, preverjanje in posodabljanje pridobljenih listin in podatkov iz prejšnjega odstavka
obsega vsaj:
1. preverjanje podatkov o firmi, naslovu in sedežu pravne
osebe;
2. preverjanje podatkov o osebnem imenu in stalnem ali
začasnem prebivališču zakonitega zastopnika pravne osebe;
3. preverjanje podatkov o dejanskem lastniku pravne
osebe;
4. preverjanje veljavnosti pooblastila iz tretjega odstavka
16. člena tega zakona;
5. ugotavljanje, ali je stranka postala tuja politično izpostavljena oseba v času trajanja poslovnega razmerja.
(3) Če opravlja transakcije iz prvega odstavka 8. člena
tega zakona v imenu in za račun tuje pravne osebe njena
podružnica, organizacija v okviru preverjanja in posodabljanja
pridobljenih listin o stranki poleg podatkov iz prejšnjega odstavka pridobi tudi:
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1. podatke o naslovu in sedežu podružnice tuje pravne
osebe;
2. podatke o osebnem imenu in stalnem prebivališču zakonitega zastopnika podružnice tuje pravne osebe.
(4) Organizacija mora zagotoviti, da sta obseg oziroma
pogostost izvajanja ukrepov iz prvega odstavka tega člena
prilagojena tveganju pranja denarja ali financiranja terorizma, ki
mu je organizacija izpostavljena pri opravljanju posameznega
posla oziroma pri poslovanju s posamezno stranko. To tveganje
organizacija določi na podlagi 6. člena tega zakona. Ne glede
na navedeno mora organizacija zagotoviti, da se pridobljene
listine in podatki o stranki posodobijo najmanj po preteku petih
let od zadnjega pregleda stranke, če stranka pri organizaciji
izvaja transakcije.«.
12. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(obravnava neobičajnih transakcij)
(1) V zvezi z zapletenimi in neobičajno visokimi transakcijami ali transakcijami, ki imajo neobičajno sestavo ali nimajo
jasno razvidnega ekonomskega ali pravno utemeljenega namena ali niso v skladu ali so v nesorazmerju z običajnim oziroma
pričakovanim poslovanjem stranke, mora organizacija:
– preučiti ozadje in namen teh transakcij v takšni meri, kot
je glede na okoliščine to mogoče, in
– zabeležiti in hraniti svoje ugotovitve.
(2) Pri obravnavanju neobičajnih transakcij mora organizacija posebno skrbnost nameniti strankam, poslovnim razmerjem ali transakcijam, ki so povezane z državami, v katerih
ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja
denarja ter financiranja terorizma ali se le‑ti ne izvajajo v zadostni meri. Organizacija v teh primerih ravna skladno s prejšnjim
odstavkom. Informacijo o teh državah objavi urad na svojih
spletnih straneh.«.
13. člen
23. člen se črta.
14. člen
V prvem odstavku 25. člena se v 1. točki pred številko
»7.« črta vejica in doda beseda »in«, za številko »7.« pa se
črta besedilo »ali 8.«.
V 6. točki se pred besedo »zavarovalnica« dodata besedi
»zavarovalnica ali«.
V drugem odstavku se za črko »v« doda besedilo »Republiki Sloveniji ali drugi«.
15. člen
Šesti odstavek 27. člena se črta.
16. člen
V prvem odstavku 30. člena se v 1. točki črta besedilo »in
čas veljavnosti«.
17. člen
Prvi in drugi odstavek 31. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Organizacija mora vzpostaviti ustrezen postopek, s
katerim ugotavlja, ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik
ali pooblaščenec tuja politično izpostavljena oseba. Ta postopek, ki temelji na analizi tveganja, določi v svojem notranjem
aktu ob upoštevanju smernic pristojnega nadzornega organa
iz 85. člena tega zakona. Politična izpostavljenost se ugotavlja
tudi za dejanske lastnike stranke.
(2) Tuja politično izpostavljena oseba iz prejšnjega odstavka je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu
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delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče
v kateri koli drugi državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi
člani in ožjimi sodelavci.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ožji družinski člani osebe iz drugega odstavka tega
člena so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in
njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.«.
18. člen
V prvem odstavku 32. člena se za besedo »organizaciji«
doda besedilo »ali pri tretji osebi iz 25. člena tega zakona«.
19. člen
V prvem odstavku 33. člena se v 1. točki pred številko
»7.« črta vejica in doda beseda »in«, za številko »7.« se črta
besedilo: »in 8.«, za besedilom: »4. člena tega zakona« pa se
dodata besedi »ali zavarovalnica«.
Na koncu 2. točke se podpičje nadomesti z vejico in doda
besedilo »ki ima sedež v Republiki Sloveniji;«.
V 4. točki se pred besedo »oseba« doda beseda »druga«.
20. člen
V 34. členu se naslov člena »(pridobivanje in preverjanje
podatkov o stranki)« spremeni tako, da se glasi: »(izvajanje
poenostavljenega pregleda stranke)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prvi odstavek 7. člena tega zakona
poenostavljen pregled stranke iz prvega odstavka prejšnjega
člena obsega zgolj pridobitev nekaterih podatkov o stranki,
poslovnem razmerju ali transakciji in redno skrbno spremljanje aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri organizaciji, v skladu z
22. členom tega zakona. Ne glede na drugi odstavek 22. člena
tega zakona, se za stranko, za katero je dopuščen poenostavljen pregled, preverjanje in posodabljanje pridobljenih listin
in podatkov o stranki izvaja zgolj v obsegu in na način kot je
predpisan v tem členu.«.
21. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedi »tretje osebe«
nadomestita z besedama »nekoga tretjega«.
V tretjem odstavku se besedi »tretje osebe« nadomestita
z besedama »nekoga tretjega«, beseda »transakcijski« pa se
nadomesti z besedo »plačilni«.
22. člen
V prvem odstavku 38. člena se za besedo »vsaki« doda
beseda »gotovinski« in črta besedilo »se izvaja v gotovini in«.
23. člen
Naslov pododdelka »2.5.3 Notranja kontrola« se spremeni tako, da se glasi: »2.5.3 Notranja kontrola in upravljanje
s tveganji«.
24. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
(upravljanje s tveganji)
Organizacija mora ob vseh pomembnih spremembah
svojih poslovnih procesov, kot so na primer uvedba novega
produkta, uvedba nove tehnologije ali organizacijske spremembe, opraviti ustrezno analizo, kako ti dejavniki vplivajo na
izpostavljenost organizacije tveganju pranju denarja ali financiranja terorizma. V skladu z ugotovitvami organizacija sprejme
ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja pranja denarja ali
financiranja terorizma.«.
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25. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(sodelovanje pri sestavi seznama indikatorjev)
Pri sestavi seznama indikatorjev iz prvega odstavka prejšnjega člena sodelujejo tudi urad, Banka Slovenije, Agencija
za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor,
Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo,
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Slovenski inštitut
za revizijo, Notarska zbornica Slovenije, Odvetniška zbornica
Slovenije ter združenja in društva, katerih člani so zavezanci
po tem zakonu.«.
26. člen
V 62. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. kršitev proste odločitve volivcev po 151. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr.
in 39/09; v nadaljnjem besedilu: KZ‑1), sprejemanje podkupnine pri volitvah po 157. členu KZ‑1, goljufije po 211. členu
KZ‑1, organiziranje denarnih verig in nedovoljenih iger na
srečo po 212. členu KZ‑1, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti po 230. členu KZ‑1, preslepitev pri poslovanju
z vrednostnimi papirji po 231. členu KZ‑1, ponareditev ali
uničenje poslovnih listin po 235. členu KZ‑1, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu
KZ‑1, nedovoljeno sprejemanje daril po 241. členu KZ‑1,
nedovoljeno dajanje daril po 242.a členu KZ‑1 davčna zatajitev po 249. členu KZ‑1 in hudodelsko združevanje po
294. členu KZ‑1;«.
27. člen
V prvem odstavku 79. člena se za številko »22.,« doda
besedilo »22.a,«, številka »23.,« se črta in za številko »27.,«
se doda številka »29.,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Organizacija mora hraniti podatke in pripadajočo
dokumentacijo o pooblaščencu in namestniku pooblaščenca,
strokovnem usposabljanju delavcev, izvajanju notranje kontrole in upravljanju s tveganji iz 40., 44., 45. in 45.a člena tega
zakona štiri leta po imenovanju pooblaščenca in namestnika
pooblaščenca, opravljenem strokovnem usposabljanju ter izvedenih notranji kontroli in analizi vplivov, ki jih v zvezi s tveganjem pranja denarja ali financiranja terorizma predstavljajo
spremembe poslovnih procesov organizacije.«.
28. člen
V prvem odstavku 83. člena se v 15. točki za besedama
»osebno ime« črta vejica in doda beseda »ter«, za besedama
»začasnega prebivališča« pa se črta besedilo »ter datum in
kraj rojstva«.
29. člen
V prvem odstavku 85. člena se v c) točki za besedo
»Agencija« črtata besedi »Republike Slovenije«.
V h) točki se pred besedilom »Slovenski inštitut za revizijo« doda besedilo »Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
in«.
30. člen
V drugem odstavku 87. člena se za besedo »Agencija«
črtata besedi »Republike Slovenije«.
V sedmem odstavku se pred besedilom »Slovenski inštitut za revizijo« doda besedilo »Agencija za javni nadzor nad
revidiranjem in«, beseda »opravlja« pa se nadomesti z besedo
»opravljata«.
31. člen
Naslov poglavja »IX. DOLOČBE O PREKRŠKIH« se
spremeni tako, da se glasi: »IX. KAZENSKE DOLOČBE«.
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32. člen
V prvem odstavku 91. člena se v 2. točki beseda »četrti«
nadomesti z besedo »sedmi«.
V 5. točki se za besedilom »pisnega pooblastila« doda
besedilo »ali pisnega pooblastila«.
V 24. točki se na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 25., 26. in 27. točka, ki se glasijo:
»25. če stranki ali tretji osebi razkrije dejstva iz prvega
odstavka 76. člena tega zakona;
26. če urada ne obvesti o produktu, za katerega namerava opustiti pregled stranke, še pred njegovim trženjem oziroma
prodajo (šesti odstavek 12. člena tega zakona);
27. če ne opravi analize vpliva sprememb poslovnih procesov na njeno izpostavljenost tveganju pranja denarja ali
financiranja terorizma (45a. člen tega zakona).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 800 do 4000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.«.
33. člen
V prvem odstavku 92. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
»3. če od stranke, zakonitega zastopnika, pooblaščenca
ali zastopnika drugih oseb civilnega prava ne zahteva pisne
izjave (sedmi odstavek 13. člena, peti odstavek 14. člena, drugi
odstavek 15. člena, četrti odstavek 16. člena in peti odstavek
17. člena tega zakona);«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. če pri preverjanju in posodabljanju podatkov ne pridobi predpisanih podatkov (drugi in tretji odstavek 22. člena
tega zakona);«.
7. točka se črta.
Dosedanje 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
19., 20., 21., 22., 23. in 24. točka postanejo 7., 8., 9., 10., 11.,
12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. in 23. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 400 do 2000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.«.
34. člen
V prvem odstavku 93. člena se v 2. točki beseda »drugi«
nadomesti z besedo »četrti«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. če ne hrani podatkov in pripadajoče dokumentacije o
pooblaščencu in namestniku pooblaščenca, strokovnem usposabljanju delavcev in izvajanju notranje kontrole iz 40., 44.,
45. in 45a. člena tega zakona štiri leta po imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca, opravljenem strokovnem
usposabljanju, notranji kontroli in analizi vplivov, ki jih v zvezi s
tveganjem pranja denarja ali financiranja terorizma predstavljajo spremembe poslovnih procesov organizacije (drugi odstavek
79. člena tega zakona);«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 200 do 1000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.«.
35. člen
95. člen se črta.
36. člen
Četrti odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo od 800 do 4000 eurov se kaznuje odgovorno
osebo odvetniške družbe, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.«.
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37. člen
Prvi in drugi odstavek 99. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Z globo od 6000 do 60 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost
ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost prodaje
blaga, če ne uskladi svojega poslovanja z določbo 37. člena tega
zakona v predpisanem roku (104. člen tega zakona).
(2) Z globo od 400 do 2000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
38. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 480-01/10-2/15
Ljubljana, dne 3. marca 2010
EPA 845-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

809.

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije (uradno prečiščeno
besedilo) (ZSKZ-UPB2)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 21. decembra
2009 je Državni zbor na seji dne 4. marca 2010 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, ki obsega:
– Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – ZSKZ (Uradni list RS, št. 10/93 z dne 24. 2.
1993),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – ZSKZ‑A
(Uradni list RS, št. 1/96 z dne 12. 1. 1996),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije –
ZSKZ‑A (Uradni list RS, št. 23/96 z dne 29. 4. 1996),
– Zakon o javnih skladih – ZJS‑1 (Uradni list RS, št. 77/08
z dne 28. 7. 2008) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – ZSKZ‑B
(Uradni list RS, št. 8/10 z dne 5. 2. 2010).
Št. 412-01/10-32/2
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EPA 906-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
REPUBLIKE SLOVENIJE
uradno prečiščeno besedilo
(ZSKZ-UPB2)
1. člen
Ta zakon določa ustanovitev, naloge, pristojnosti, pravice
in obveznosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.
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2. člen
Ustanovi se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki gospodari s
kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike
Slovenije.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sklad gospodari z zemljišči iz prejšnjega odstavka, ki se jim na podlagi
predpisov spremeni namenska raba, do njihove odsvojitve ali
prenosa upravljanja.
Gospodarjenje po tem zakonu obsega razpolaganje in
upravljanje. Razpolaganje pomeni vsak prenos lastninske
pravice in prenos upravljanja, zlasti pa to pomeni prodajo,
odsvojitev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali
neodplačne odsvojitve. Upravljanje pomeni skrb za pravno
in dejansko urejenost, investicijsko vzdrževanje, oddajanje v
najem, oddajanje v zakup, dodeljevanje koncesij, obremenjevanje s stavbnimi pravicami, dajanje stvarnega premoženja v
uporabo in podobno.
Sklad pridobiva v last Republike Slovenije kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove v skladu z razvojno strategijo sklada, ki jo sprejme organ upravljanja sklada.
Sklad opravlja naloge v imenu Republike Slovenije in za
njen račun.
Organi državne uprave ali osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki imajo v upravljanju
kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove, ki so v last Republike Slovenije prešla po 11. marcu 1993 in so od tedaj v lasti
Republike Slovenije in jih ne potrebujejo za izvajanje nalog,
določenih z zakonom, morajo prenesti ta zemljišča v gospodarjenje skladu.
Vlada Republike Slovenije sprejme letne programe prenosov zemljišč iz prejšnjega odstavka.
Sklad lahko upravlja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in
gozdovi, ki niso v lasti Republike Slovenije, razen če z zakonom
ni določeno drugače.
3. člen
Sklad je pravna oseba in posluje v skladu s predpisi, ki
veljajo za javne zavode, če ni s tem zakonom drugače določeno.
4. člen
Sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije v skladu s sprejeto razvojno
politiko Republike Slovenije, predpisi in svojimi akti ter pri tem
opravlja zlasti naslednje naloge:
– skrbi za trajnostno gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi na način, da se zasledujejo cilji
prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja narave in
ohranjanja dobrega stanja voda;
– razpolaga in upravlja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami
in gozdovi v skladu s predpisi;
– upravlja in vodi evidenco o pravnih in stvarnih lastnostih
nepremičnin, s katerimi gospodari po tem zakonu, za namene
učinkovitega izvrševanja upravnih nalog sklada ter drugih organov ali organizacij po tem zakonu;
– upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem
s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi;
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska
zemljišča, kmetije in gozdove v lasti Republike Slovenije, določene v predpisih in aktih sklada.
V skladu z določbo druge alinee prejšnjega odstavka
sklad odsvoji nepremičnino, s katero gospodari, v skladu s
strategijo kmetijske zemljiške politike in ko je to ekonomsko
utemeljeno, kar se podrobneje določi v razvojni strategiji sklada, če zakon ne prepoveduje odsvojitve nepremičnine.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sklad ne sme
odsvojiti kmetijskega zemljišča ali gozda, za katerega občina
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izda potrdilo, da je na zemljišču predvidena sprememba namenske rabe v stavbno zemljišče in je pobuda za spremembo
namenske rabe v stavbno zemljišče uvrščena v dopolnjen
osnutek občinskega prostorskega načrta.
Prepoved odsvojitve iz prejšnjega odstavka velja do
uveljavitve občinskega prostorskega načrta oziroma uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta.
Sklad prav tako ne sme odsvojiti kmetijskega zemljišča
ali gozda, če je na podlagi podatkov ministrstva, pristojnega
za prostor, razvidno, da se nahaja v območju sprejetega državnega prostorskega načrta oziroma v območju državnega
prostorskega načrta v pripravi.
5. člen
Organ upravljanja sklada je svet sklada, ki ima predsednika in šest članov. Predsednik in člani sveta sklada ne morejo
biti osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi
zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje sklad. Za
možnost konflikta iz prejšnjega stavka se šteje, če je član oziroma predsednik sveta sklada zakupnik ali najemnik zemljišč
v gospodarjenju sklada, pogodbeni izvajalec del v gozdovih, s
katerimi gospodari sklad.
Člane sveta sklada na predlog ministra, pristojnega za
kmetijstvo, imenuje Vlada Republike Slovenije izmed predstavnikov Vlade Republike Slovenije, ministrstev, vladnih služb ali
strokovnjakov s področja dejavnosti sklada, od katerih so štirje
člani predstavniki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo. Predsednika sveta sklada imenuje Vlada Republike
Slovenije izmed članov sveta, ki so predstavniki ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo.
Svet sklada opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema finančni načrt in program sklada s soglasjem
Vlade Republike Slovenije;
– sprejema zaključni račun sklada s soglasjem Vlade
Republike Slovenije;
– ima druge pravice in obveznosti, določene s statutom
sklada.
6. člen
Sklad vodi in zastopa direktor sklada. Direktor sklada
mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali
njej enakovredno raven izobrazbe in najmanj pet let delovnih
izkušenj. Direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije.
7. člen
(črtan)
8. člen
Sklad ima statut, ki ga sprejme svet sklada s soglasjem
Vlade Republike Slovenije. Statut sklada določa zlasti:
– organizacijo sklada;
– organe sklada in njihove pristojnosti ter način odločanja;
– naloge sklada;
– način poslovanja sklada in akte, ki to podrobneje urejajo;
– pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev s posebnimi pooblastili.
9. člen
Sklad je za svoje delo odgovoren Vladi Republike Slovenije in ji o svojem delu poroča najmanj enkrat letno.
Delo sklada nadzirata ministrstvo, pristojno za kmetijstvo
in gozdarstvo, ter ministrstvo pristojno za finance. Vlada Republike Slovenije najmanj enkrat letno poroča Državnemu zboru
Republike Slovenije o delovanju sklada.
Sklad vodi evidenco izdanih priznanic in o njihovi višini
trimesečno poroča ministrstvu, pristojnemu za finance.
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10. člen
Sredstva za začetek delovanja sklada zagotovi Republika
Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
Sredstva, ki jih sklad pridobi z gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, so prihodek sklada.
Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje tudi iz
proračuna Republike Slovenije in iz drugih virov.
Sredstva sklada so namenjena za:
– vlaganja za vzdrževanje in izboljšanje proizvodne sposobnosti kmetijskih zemljišč in kmetij ter za uresničevanje in
razvoj vseh funkcij gozdov;
– nakup kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov;
– stroške poslovanja sklada.
Sklad nameni presežek prihodkov nad odhodki sklada
razvoju dejavnosti sklada in za pokrivanje obveznosti iz naslova odškodnin za nezmožnost uporabe kmetijskih zemljišč in
gozdov v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo.
V primeru ostanka presežka prihodkov nad odhodki sklada po pokritju obveznosti iz prejšnjega odstavka, sklad, ki
gospodari s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti Republike
Slovenije na zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država,
njihovim upravljavcem z namenom izvajanja načrtovanih ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč
in gozdov, na podlagi razdelitve sredstev med upravljavce, ki
jo pripravi ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, nakaže
3 odstotke ostanka presežka prihodkov nad odhodki iz tega
odstavka.
10.a člen
Prihodek sklada je koncesijska dajatev, ki skladu pripada
na podlagi podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov, s katerimi gospodari sklad.
Koncesijska dajatev se določi tako, da se od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski
cesti, odštejejo priznani stroški izkoriščanja gozdov, ki so stroški poseka, spravila, prodaje gozdno lesnih sortimentov, stroški
opravljenih varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so
potrebna za zagotavljanje socialne in ekološke funkcije gozdov,
ter stroški gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture, razen
vzdrževanja gozdnih cest, ter se podrobneje določijo z uredbo
Vlade Republike Slovenije.
Sklad mora prenesti občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki
so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari sklad, 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni
vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov.
Posamezna občina, v kateri ležijo gozdovi, ki so v lasti
Republike Slovenije in z njimi gospodari sklad, prejme sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka, in sicer glede na
realiziran posek (neto m3) v posamezni občini.
Vrednost iz tretjega odstavka se izplača upravičenim občinam do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.
V proračunu občine se nakazana sredstva iz prejšnjega
odstavka izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot
namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne
finance.
11. člen
Sklad se organizira in začne delovati v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Priprave za začetek dela sklada opravi vršilec dolžnosti
direktorja sklada, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.
Do začetka dela sklada opravlja njegove naloge ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.
Do začetka dela organizacije, ki bo opravljala javno
gozdarsko službo, opravljajo strokovno‑tehnične in druge
naloge v zvezi z gozdovi za sklad gozdnogospodarske organizacije.
Do začetka dela organizacije, ki bo opravljala kmetijsko‑zemljiško javno službo, opravljajo strokovno‑tehnične in
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druge naloge v zvezi s kmetijskimi zemljišči in kmetijami za
sklad ustrezni organi v občinah kot pravnih naslednicah kmetijskih zemljiških skupnosti.
12. člen
Za opravljanje operativnih del se ustanovijo območne
izpostave, njihovo opravljanje pa se lahko poveri tudi drugim
ustanovam oziroma skupnostim. Opredelitev operativnih del in
obseg območij določi statut Sklada.
13. člen
V evidenci iz tretje alinee 4. člena tega zakona se obdelujejo naslednji osebni in drugi podatki o:
– subjektih (firma ali osebno ime, sedež ali naslov in vrsto
prebivališča, matična številka poslovnega subjekta ali enotna
matična številka občana (EMŠO), in davčna številka);
– nepremičninah (grafični in opisni podatki o parcelah in
njihovi površini, katastrska občina, številka parcele, katastrska
kultura in razred, identifikacijska oznaka v zemljiškem katastru
in zemljiški knjigi, knjigovodska vrednost, ocenjena vrednost).
Sklad zbira podatke iz prejšnjega odstavka tako, da vpogleduje, prepisuje, izpisuje in v evidenco prenaša podatke iz
naslednjih zbirk osebnih podatkov, javnih knjig, evidenc oziroma drugih zbirk podatkov:
– centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, EMŠO,
naslov stalnega in začasnega prebivališča);
– davčnega registra (davčna številka za subjekte iz prve
alinee prejšnjega odstavka ter firmo ali ime in priimek ter sedež
ali naslov subjektov iz prve alinee prejšnjega odstavka);
– zemljiškega katastra (identifikacijska oznaka parcele,
meja parcele, površina, firma ali ime in priimek ter sedež ali
naslov lastnika in upravljavca s hišno številko);
– katastra stavb (firma ali ime in priimek ter sedež ali
naslov lastnika in upravljavca s hišno številko, identifikacijska
oznaka stavbe, lega in oblika, površina, dejanska raba);
– zemljiške knjige (firma ali ime in priimek ter sedež ali
naslov lastnika in upravljavca s hišno številko, lastnika in zakupnika pravic na posameznih parcelah);
– poslovnega registra Slovenije;
– zbirk podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje;
– zbirk podatkov o vodah;
– zbirk podatkov o ekološko pomembnih območij;
– zbirk podatkov o onesnaženosti zemljišč in voda;
– zbirk podatkov o okolju, naravi in habitatih;
– zbirk podatkov o zavarovanih in drugih območjih, ki so
pomembna za izvajanje ukrepov kmetijske zemljiške politike;
– zbirk podatkov iz prostorskega informacijskega sistema
po predpisih o prostorskem načrtovanju;
– zbirk podatkov s področja regionalne politike;
– registra nepremičninske kulturne dediščine vključno
s podatki o parcelah in lastnikih (vrsta nepremične kulturne
dediščine, ime in priimek ter naslov);
– zbirk podatkov o gozdovih (identifikacijska oznaka parcele, meja parcele, površina, firma ali ime in priimek ter sedež
ali naslov lastnika in upravljavca s hišno številko);
– evidence grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (GERK) (firma ali ime in priimek ter sedež ali naslov
uporabnika na posameznih parcelah).
Upravljavci podatkov iz prejšnjega odstavka omogočijo
skladu neposreden brezplačen vpogled, prepis, izpis in prenos
podatkov iz vseh zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka ter
brezplačen prenos v podatkovne baze in evidence sklada, z
neposredno računalniško povezavo, če tehnične možnosti to
omogočajo, ali jih brezplačno dajo na voljo v digitalni obliki
oziroma jih posredujejo v pisni obliki.
Podatke, ki jih sklad upravlja v evidenci iz prvega odstavka tega člena, oziroma podatke, ki jih zbira in obdeluje na
podlagi drugega odstavka tega člena, ki so osebni podatki,
obdeluje sklad v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov, in predpisi, ki urejajo zbirke podatkov, ki jih vodijo
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državni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji ter drugi
pooblaščeni organi.
Za upravljanje in vzdrževanje zbirk podatkov evidence
lahko sklad uporablja tudi temeljne topografske načrte, topografske karte, pregledne karte in digitalne ortofoto načrte,
ki jih upravljavci podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov
posredujejo skladu brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške za potrebne dodatne izvode oziroma
obdelave.
Z namenom zagotavljanja javnosti pravnih poslov ter
javnosti gospodarnega upravljanja premoženja sklada, sklad
lahko javno objavi naslednje podatke iz evidence: firmo ali
osebno ime, sedež ali naslov in vrsto prebivališča, kupca,
prodajalca, zakupnika ali najemnika, koncesionarja, katastrsko
občino, parcelno številko, katastrsko kulturo in razred, površino,
pogodbeno vrednost za nakup oziroma prodajo in vrednost na
enoto površine. Podatki o kupcih se brišejo eno leto po objavi,
podatki o zakupnikih oziroma najemnikih pa eno leto po prenehanju tega razmerja.
14. člen
Kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v družbeni lastnini, ki niso postali last Republike Slovenije oziroma občin
po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 55/92) oziroma po zakonu o zadrugah (Uradni list RS,
št. 13/92), ter kmetijska zemljišča in gozdovi, ki so jih temeljne
organizacije kooperantov dobile v upravljanje in razpolaganje
na neodplačen način, postanejo z dnem uveljavitve tega zakona last Republike Slovenije oziroma občin in se po stanju
ob uveljavitvi tega zakona prenesejo na sklad oziroma na
občino.
V sklad oziroma na občino se na način, v rokih in po
postopkih, določenih s tem zakonom, prenesejo tudi kmetijska
zemljišča, kmetije in gozdovi, ki so postali last Republike Slovenije oziroma občin po drugih predpisih. Ta kmetijska zemljišča,
kmetije in gozdovi se prenesejo na sklad oziroma na občino po
stanju na dan uveljavitve teh predpisov.
Za kmetijska zemljišča in gozdove po 74. členu zakona o
zadrugah, 5. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in po tem členu, se štejejo tudi nezazidana stavbna zemljišča, ki 11. 3. 1993 niso bila določena kot nezazidana stavbna
zemljišča v prostorskem izvedbenem aktu po 21. členu zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93
in 71/93). Del teh kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je na dan
uveljavitve tega zakona v upravljanju občin, postane z dnem
uveljavitve tega zakona last občine, na območju katere leži,
preostala kmetijska zemljišča in gozdovi pa z dnem uveljavitve
tega zakona postanejo last Republike Slovenije.
Lastnina občine so po 5. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in po prvem odstavku tega člena kmetijska
zemljišča, kmetije in gozdovi, ki ležijo na območju občine in so
bili 6. aprila 1941 v lasti občine.
Sklad oziroma občina je pravni naslednik upravljalcev
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v družbeni lastnini iz prvega in drugega odstavka tega člena v delu, ki se nanaša na
prenesena kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove.
15. člen
Vsi prihodki od gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči,
kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije oziroma občin,
so od 1. januarja 1993 dalje prihodek sklada oziroma občin.
Sklad oziroma občina prizna stroške gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi od 1. januarja 1993 do
dejanskega prenosa kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na
sklad oziroma na občino.
16. člen
Upravljalci prenesejo kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove iz prejšnjega člena na sklad oziroma občino in predložijo
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skladu oziroma občini bilanco po stanju 31. decembra 1992
skupaj z urejeno dokumentacijo za ta kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona. Stroški prenosa bremenijo sklad oziroma občino.
Če upravljalci ne prenesejo kmetijskih zemljišč, kmetij in
gozdov na sklad oziroma občino v roku, poskrbi za izvedbo
prenosa sklad oziroma občina.
Za prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov po tem členu se smiselno uporablja navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih
zemljišč od družbenih pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijski zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79).
Za opravila v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč, kmetij
in gozdov po tem členu se ne plačujejo takse in ne davek od
prometa z nepremičninami.
Vpisi v zemljiško knjigo v zvezi s prenosom kmetijskih
zemljišč, kmetij in gozdov po tem členu veljajo za nujne.
Pri izvajanju programa geodetskih del imajo prednost izmere v zvezi s prenosom kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov
po tem členu.
Navodilo o tem, kaj se šteje za dokumentacijo po prvem
odstavku tega člena, izda minister, pristojen za kmetijstvo in
gozdarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, v
enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
16.a člen
Nezazidana stavbna zemljišča, ki so bila s prostorskimi
sestavinami občinskega družbenega plana za obdobje od leta
1986 do leta 1990 in s prostorskimi sestavinami občinskega
dolgoročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 namenjena za graditev objektov in so bila do 10. marca 1993 družbena lastnina, in zemljišča, ki jih je občina s sprejemom sprememb in dopolnitev navedenih prostorskih sestavin
občinskih planov, usklajenih z obveznimi republiškimi izhodišči,
do 20. julija 2004, namenila za graditev objektov in so bila do
10. marca 1993 družbena lastnina, se na neodplačen način
prenesejo v last občine, na območju katere ležijo.
Na občino se na neodplačen način prenesejo tudi tista
zemljišča, ki jih je sklad pridobil na podlagi zakona, ki ureja
dedovanje, kot zapuščino brez dedičev, in so bila s prostorskimi
sestavinami občinskega družbenega plana na dan 20. julija
2004 opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča.
Zemljišča, ki so bila z aktom občine opredeljena kot prvo
vodovarstveno območje do 12. avgusta 2008, oziroma so opredeljena kot območje vodnega zajetja v uredbah, ki opredeljujejo
vodovarstvena območja, se na neodplačan način prenesejo v
last občine, skupaj s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti in
napravami na teh zemljiščih.
Zemljišča iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena se prenesejo v last občine skupaj z vsemi bremeni. Stroške potrebnih parcelacij nosi občina.
Če zemljišča iz prvega odstavka tega člena postanejo
kmetijska zemljišča ali gozdovi na podlagi občinskega prostorskega načrta, je občina dolžna ta zemljišča prenesti v last
Republike Slovenije in v gospodarjenje skladu v roku šestih
mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta.
16.b člen
Na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, s katerimi gospodari sklad, razen na območjih naravnih vrednot in zavarovanih
območjih, ki jih je ustanovila država, in zaradi spremembe
namenske rabe izgubijo status kmetijskega zemljišča ali gozda,
se lahko neodplačno prenese lastninsko pravico na občino, na
območju katere nepremičnina leži, pod pogojem, da je izkazan
javni interes, in sicer izključno za potrebe gradnje javnih objektov športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti,
kulture, javne uprave, prometne, energetske, komunalne in vodne infrastrukture ter objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami in je takšen namen nedvoumno določen
z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ali občinskim prostorskim načrtom.
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Pogodba o neodplačnem prenosu lastninske pravice iz
prejšnjega odstavka mora vsebovati prepoved odsvojitve prenesenega premoženja, za obdobje, ki ne sme biti krajše od
30 let.
Prepoved odsvojitve iz prejšnjega odstavka se vpiše v
zemljiško knjigo na predlog in stroške občine.
Pogodba, ki ne vsebuje prepovedi odsvojitve iz drugega
odstavka tega člena, je nična.
16.c člen
Kmetijska zemljišča in gozdove, ki se nahajajo v zavarovanih območjih, ki so določena po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, in zaradi spremembe namenske rabe izgubijo
status kmetijskega zemljišča ali gozda, se na podlagi sklepa
vlade prenese v upravljanje upravljavcem teh zavarovanih območij, v kolikor ti upravljavci ta zemljišča potrebujejo za izvedbo
investicij na teh zemljiščih v skladu z njihovim potrjenim letnim
programom dela in finančnim načrtom.
Kmetijska zemljišča in gozdove, ki se ne nahajajo v zavarovanih območjih in ki zaradi spremembe namenske rabe
izgubijo status kmetijskega zemljišča ali gozda, ter jih za opravljanje svojih nalog potrebujejo osebe javnega prava, katerih
ustanoviteljica je Republika Slovenija, se na podlagi sklepa
Vlade Republike Slovenije prenese v upravljanje ministrstvu,
pristojnemu za upravo, oziroma specializirani osebi javnega
prava.
Določanje upravljavcev v skladu s prejšnjim odstavkom
poteka preko internega trga nepremičnega premoženja države.
Kmetijska zemljišča in gozdovi, s katerimi gospodari sklad
in zaradi spremembe namenske rabe izgubijo status kmetijskega zemljišča ali gozda, pa jih sklad ne prenese na osebe iz 16.a
člena, 16.b člena ali tega člena, lahko sklad odsvoji v skladu z
razvojno strategijo sklada in programom prodaje, ki ga sprejme
organ upravljanja sklada.
16.d člen
V kolikor je z občinskim podrobnim prostorskim načrtom
izkazan javni interes iz 16.b člena tega zakona je mogoče na
nepremičninah, ki so last Republike Slovenije in v gospodarjenju sklada, neodplačno ustanoviti stavbno pravico ali ustanoviti
stvarno služnost v korist občine, na območju katere nepremičnina leži, ali v korist izvajalca gospodarske javne službe v
100 odstotni neposredni ali posredni lasti države ali občine, ki
se ne ukvarjajo s tržno dejavnostjo.
Ne glede na določbo drugega odstavka 263. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) lastnik nepremičnine v primeru neodplačne ustanovitve stavbne pravice
iz prejšnjega odstavka imetniku stavbne pravice po njenem
prenehanju ni dolžan izplačati nadomestila, kar mora biti opredeljeno v pogodbi o neodplačni ustanovitvi stavbne pravice,
sicer je ta nična.
16.e člen
Če so kmetijska zemljišča ali gozdovi, ki so v gospodarjenju sklada, v državnem prostorskem načrtu določeni kot
območja, namenjena omilitvenim ukrepom po predpisih o ohranjanju narave, je sklad dolžan tistim osebam javnega prava
ali izvajalcem obveznih ali izbirnih gospodarskih javnih služb
oziroma investitorjem – izvajalcem državnega prostorskega
načrta, ki ta zemljišča potrebujejo za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev, zagotoviti vzpostavitev takšnih območij in po
vzpostavitvi njihovo upravljanje, kar se uredi s pogodbo med
skladom in osebo javnega prava ali izvajalcem obveznih ali
izbirnih gospodarskih javnih služb ali investitorjem – izvajalcem
državnega prostorskega načrta.
V postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta,
v delu, s katerim se načrtujejo ukrepi iz prejšnjega odstavka, je
pripravljalec strokovnih podlag državnega prostorskega načrta
dolžan po določitvi strokovnega predloga lokacij, na katerih se
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lahko izvajajo omilitveni ukrepi, pridobiti mnenje sklada glede
možnosti pridobitve ustreznih zemljišč, za vzpostavitev omilitvenih ukrepov in po njihovi vzpostavitvi za upravljanje teh zemljišč
na lokacijah zemljišč iz strokovnega predloga. V primeru, da predlagane lokacije niso ustrezne, je sklad dolžan posredovati predloge drugih lokacij, ki bodo ustrezne za izvedbo teh ukrepov.
Zakupniki ali koncesionarji morajo na zemljiščih iz prvega odstavka tega člena upoštevati predpisane ukrepe pri rabi
zemljišč oziroma pri izvajanju koncesije.
17. člen
Prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov iz prvega in
drugega odstavka 14. člena tega zakona ne vpliva na pravice
upravljalcev, da nadaljujejo z uporabo in upravljanjem kmetijskih zemljišč in gozdov, če jih obdelujejo oziroma izkoriščajo
sami kot dober gospodar, do izdaje pravnomočne odločbe o
denacionalizaciji oziroma do podelitve koncesije ali sklenitve
zakupne pogodbe v skladu z zakonom. Po pravnomočnosti
odločbe o denacionalizaciji imajo upravljalci kmetijskih zemljišč
in gozdov, zajetih v tej odločbi, pravice in obveznosti po zakonu
o denacionalizaciji.
Upravljalci iz prejšnjega odstavka oziroma dejanski uporabniki in zakupniki sklenejo s skladom oziroma občino do
30. 6. 1996:
– zakupno pogodbo za kmetijska zemljišča v skladu s
predpisi o kmetijskih zemljiščih oziroma drugo ustrezno pogodbo v skladu z zakonom;
– koncesijsko pogodbo s smiselno uporabo zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) za gozdove oziroma
drugo ustrezno pogodbo v skladu z zakonom;
– ustrezno pogodbo za druge nepremičnine v skladu z
zakonom.
Pri izbiri izvajalcev za vzdrževanje gozdnih cest v kompleksih gozdov v lasti Republike Slovenije lahko v skladu z razpisnimi pogoji dosedanji upravljavci gozdov na javnem razpisu
pod enakimi pogoji uveljavljajo prednostno pravico.
Pogodba iz drugega odstavka tega člena se za kmetijska
zemljišča, na katerih so trajni nasadi, sklene za čas, ki ustreza
amortizacijski dobi trajnega nasada, za druga kmetijska zemljišča pa za čas, določen v predpisih o kmetijskih zemljiščih. Za
gozdove se pogodba iz drugega odstavka tega člena sklene
najmanj za dela, ki jih je v sedanjih državnih gozdovih opravljal
dosedanji upravljavec do uveljavitve zakona o gozdovih, in
sicer najmanj za dobo 20 let.
Za sklenitev pogodbe iz drugega odstavka tega člena
mora dosedanji upravljavec najpozneje 15 dni pred iztekom
roka iz drugega odstavka tega člena predložiti skladu oziroma
občini dokazila:
– o odplačno pridobljenih zemljiščih, plačanih iz lastnih
sredstev, sicer izgubi pravico do pobota te kupnine z zakupnino
oziroma odškodnino za koncesijo;
– o neamortiziranih lastnih vlaganjih v kmetijska zemljišča oziroma trajne nasade zaradi določitve trajanja zakupne
pogodbe.
Če pogodba iz drugega odstavka tega člena ni sklenjena v roku, se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo po
samem zakonu, o nerešenih vprašanjih pa na predlog sklada
ali dejanskega uporabnika oziroma zakupnika odloči sodišče v
nepravdnem postopku.
Po izteku pogodb iz drugega odstavka tega člena oziroma,
če se dosedanji upravljavci odpovedo pravici do sklenitve pogodbe oziroma se sklenjena pogodba razdre, se v skladu z zakonom,
ki ureja zakupna, koncesijska oziroma druga ustrezna razmerja,
pogodba za novo obdobje sklene na podlagi javnega razpisa.
Koncesionarja oziroma zakupnika izbere sklad oziroma občina.
Po izteku pogodb lahko v skladu z zakonom oziroma koncesijskim
aktom dotedanji zakupniki, koncesionarji ali drugi uporabniki pod
enakimi pogoji uveljavijo prednostno pravico pri vzpostavitvi novih
pogodbenih razmerij oziroma podeljevanju koncesij.
Ob plačilu zakupnine ali odškodnine za podeljeno koncesijo
se pri upravljalcih iz prvega odstavka tega člena upošteva kupni-
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na za odplačno pridobljena zemljišča tako, da se do poravnave
te kupnine, kupnina in zakupnina ali odškodnina pobotata.
Sklad določi višino zakupnine oziroma odškodnine za
koncesijo, amortizacijsko dobo vlaganj v zemljišča in trajne
nasade po tretjem odstavku tega člena ter pogoje in merila za
vračunavanje kupnine v zakupnino oziroma odškodnino iz prejšnjega odstavka v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
17.a člen
Zakupnina ali druga ustrezna obveznost se ne plačuje od
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih uporabljajo državni organi
za opravljanje svoje temeljne dejavnosti ter tudi ne za kmetijska
zemljišča in gozdove, ki jih za izvajanje izobraževalnega procesa
uporabljajo šole s področja kmetijstva in gozdarstva, pod pogojem,
da nosijo vse druge stroške v zvezi s temi zemljišči in gozdovi.
17.b člen
Sklad izvaja promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi,
s katerimi gospodari, v skladu s predpisi, ki urejajo promet s
kmetijskimi zemljišči, gozdovi in drugimi nepremičninami in
svojimi akti, h katerim mora pridobiti soglasje Vlade Republike
Slovenije. Za promet s temi nepremičninami ne veljajo prepovedi oziroma omejitve, določene v zakonu o začasni prepovedi
privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/94 in 37/95).
18. člen
Prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov iz prvega in
drugega odstavka 14. člena tega zakona ne vpliva na najemna, zakupna in druga njim podobna razmerja, ki so bila do
uveljavitve tega zakona oziroma predpisov iz drugega odstavka
14. člena tega zakona ustanovljena z odplačnimi pravnimi posli, če pravni posel ali zakon ne določa drugače.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko najemna,
zakupna in tem podobna razmerja, katerih trajanje je določeno
oziroma dogovorjeno za dobo več kot 10 let, trajajo največ
še 10 let po uveljavitvi tega zakona, pri trajnih nasadih pa do
izteka dobe, za katero je sklenjena zakupna pogodba oziroma
do izteka rodnosti nasada, razen če se sklad oziroma občina in
najemnik oziroma zakupnik ne sporazumeta drugače.
Razmerja iz prejšnjega odstavka zaradi prenosa ni mogoče odpovedati pred potekom pogodbenega roka, dokler ima
najemnik oziroma zakupnik, ki je fizična oseba, kmetijska zemljišča, kmetijo oziroma gozd v najemu oziroma zakupu kot
glavni vir preživljanja sebe in svoje družine.
19. člen
Ne glede na določbe 17. in 18. člena tega zakona se za
kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove, ki se vrnejo prejšnjim
lastnikom, uporabljajo določbe predpisov o denacionalizaciji.
20. člen
Sklad je zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij
in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji.
Sklad ne sme odtujiti kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov
iz prejšnjega odstavka in tudi ne kmetijskih zemljišč, kmetij in
gozdov agrarnih ter njim podobnih skupnosti. Z njimi mora gospodariti tako, da je možna njihova vrnitev prejšnjim lastnikom
v skladu s predpisi.
Agrarne in njim podobne skupnosti imajo prednost pri dodelitvi koncesije ali sklenitvi najemne pogodbe za uporabo teh
zemljišč, razen v primerih iz 17. in 18. člena tega zakona.
Finančna sredstva sklada so tudi priznanice. Priznanice
se lahko izdajo le v primerih iz tretjega odstavka 27. člena
zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/92‑I), ko
denacionalizacijski upravičenec ne zahteva vrnitve kmetijskih
zemljišč v naravi, temveč zahteva odškodnino. Če denacionalizacijski upravičenec zamenja priznanico za obveznico Slovenskega odškodninskega sklada, se sredstva za obveznosti
iz obveznice Slovenskemu odškodninskemu skladu zagotovijo
iz sredstev sklada.

Uradni list Republike Slovenije
Kadar denacionalizacijskim upravičencem ni mogoče vrniti kmetijskih zemljišč v naravi, lahko Sklad za plačilo kupnine
sprejme tudi obveznico Slovenskega odškodninskega sklada.
Sklad v Slovenski odškodninski sklad izplača finančna
sredstva iz četrtega odstavka tega člena na podlagi pravnomočnih denacionalizacijskih odločb oziroma utemeljene zahteve Slovenskega odškodninskega sklada.
Poleg sredstev iz četrtega odstavka tega člena sklad
vplačuje v Slovenski odškodninski sklad v skladu s posebnim
zakonom 10 odstotkov priliva sredstev iz naslova kupnin in
zakupnin za kmetijska zemljišča in gozdove, in 10 odstotkov
od prihodkov sklada od gospodarjenja z državnimi gozdovi v
lasti Republike Slovenije.
Obveznost Sklada iz prejšnjega odstavka preneha, ko so
pokrite vse obveznosti do upravičencev iz naslova denacionaliziranih zemljišč.
21. člen
Pri izvrševanju denacionalizacijskih odločb sklad sodeluje
s Slovenskim odškodninskim skladom, z organi, ki vodijo denacionalizacijske postopke, z denacionalizacijskimi upravičenci
in z uporabniki, zakupniki oziroma koncesionarji na kmetijskih
zemljiščih, kmetijah in gozdovih v lasti Republike Slovenije.
22. člen
Po izvršitvi denacionalizacijskih odločb se v skladu z
zakonom določijo kmetijska zemljišča in gozdovi, ki preidejo v
last lokalnih skupnosti.
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – ZSKZ (Uradni list RS, št. 10/93) vsebuje
naslednjo končno določbo:
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije –
ZSKZ‑A (Uradni list RS, št. 1/96 in 23/96 – popravek) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o javnih skladih – ZJS‑1 (Uradni list RS, št.
77/08) vsebuje v četrtem odstavku 54. člena naslednjo
prehodno določbo:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ustanovljen z Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov (Uradni list RS,
št. 10/93) nadaljuje svoje delo kot javni zavod do uveljavitve
zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije –
ZSKZ‑B (Uradni list RS, št. 8/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Naloge iz 57. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
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– ZGO‑1, 115/06 – ORZG40 in 110/07), ki jih je do dneva
uveljavitve tega zakona opravljal Zavod za gozdove Slovenije, z dnem uveljavitve tega zakona začne izvajati sklad,
pri čemer na sklad preide potrebno število delavcev Zavoda
za gozdove Slovenije. Prevzem delavcev, sredstev, arhiva in
nalog uredita sklad in Zavod za gozdove Slovenije s smiselno
uporabo 73. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02, 79/06 – ZZZPB‑F, 103/07 in 45/08 – ZArbit).
13. člen
Vsi razporejeni in nerazporejeni presežki prihodkov nad
odhodki sklada, ki jih do uveljavitve tega zakona sklad, v skladu
s petim odstavkom 10. člena zakona ni vplačal v proračun Republike Slovenije, se razporedijo za namene iz novega petega
in šestega odstavka 10. člena.
Določba novega 10.a člena zakona se začne uporabljati
1. januarja 2010, pri čemer se prvo izplačilo po šestem odstavku novega 10.a člena zakona izvrši v letu 2011.
14. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 199. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST‑1,
45/08 in 28/09) ima sklad v obdobju 24 mesecev od uveljavitve
tega zakona pravico do vpogleda in izpisa podatkov, ki so
shranjeni v informatizirani glavni knjigi, o tem, ali je določena
pravna oseba lastnik oziroma imetnik drugih pravic na katerikoli
nepremičnini, če je imela ta oseba oziroma njen pravni prednik
na dan 11. marca 1993 pravico uporabe na vsaj eni nepremičnini v družbeni lastnini.
V roku, določenem v prejšnjem odstavku, mora Sklad vložiti pri pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču popolno zahtevo
za dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka.
Pravni prednik v smislu tega zakona je vsaka pravna
oseba, katere univerzalni pravni naslednik v skladu z zakonom
je pravna oseba, za katero se pridobijo podatki po prejšnjem
odstavku tega člena, ob upoštevanju celotnega zaporedja univerzalnih pravnih naslednikov.
O dostopu do podatkov iz tega člena odloči zemljiškoknjižni sodnik na podlagi obrazložene pisne zahteve sklada.
Zahtevi morajo biti priložene listine ali drugi dokazi o obstoju
okoliščin, zaradi katerih je dostop do podatkov dopusten.
15. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme uredbo iz 10.a člena
tega zakona najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona.
16. člen
Statut sklada je treba uskladiti s tem zakonom najpozneje
v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona.
17. člen
Dosedanji direktor sklada in svet sklada nadaljujeta z
delom do izteka mandata, pri čemer se šteje, da svetu sklada
preneha mandat, ko poteče mandat večini članov sveta sklada,
ki jih je imenoval Državni zbor Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha mandat članov
nadzornega odbora sklada.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati tretji in
četrti odstavek 55. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 77/08) in peti odstavek 148. člena Zakona o ohranjanju
narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo
in 61/06 – ZDru‑1).
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Deklaracija o usmeritvah za delovanje
Republike Slovenije v institucijah Evropske
unije v obdobju januar 2010–junij 2011
(DeUDIEU1011)

Na podlagi drugega stavka drugega odstavka 5. člena
Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04) in 110. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 3. marca 2010
sprejel

DEKLARACIJO
o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije
v institucijah Evropske unije v obdobju januar
2010–junij 2011 (DeUDIEU1011)
Ob zavedanju nezamenljivega poslanstva EU in njenih
temeljnih ciljev ter vloge Slovenije kot članice EU,
ob ponovni potrditvi zavezanosti evropskim vrednotam in
ciljem, kot so opredeljeni v Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi
o delovanju Evropske unije,
v želji po razvidnih ciljih Slovenije v institucijah EU, še
posebno v Svetu,
ob upoštevanju 18‑mesečnega programa predsedovanja
Španije, Belgije in Madžarske Svetu, Zakonodajnega in delovnega programa za leto 2010 ter Letne strategije politik za leto
2010 Evropske komisije,
ob upoštevanju prednostnih nalog, ki si jih je za to obdobje zastavila Slovenija,
Državni zbor s to deklaracijo
sprejema temeljne politične usmeritve glede strateških
vprašanj, s katerimi se bo Slovenija srečala pri nadaljnjem
sprejemanju odločitev v postopkih sprejemanja zakonodajnih in
drugih aktov EU v obdobju januar 2010–junij 2011, ter
se pridružuje v okviru svojih pristojnosti skupnim prizadevanjem pri izvajanju te deklaracije.
Slovenija, uveljavljena članica Evropske unije
Po več kot petih letih članstva v Evropski uniji in uspešno
opravljenem predsedovanju Svetu EU v prvi polovici leta 2008
je Slovenija dejavna in zrela članica, ki svoje notranje delovanje
učinkovito prepleta z delovanjem Unije. Članstvo v Evropski
uniji je prispevalo h gospodarskemu razvoju ter razvoju slovenske družbe kot celote. Okrepilo je vlogo Slovenije v evropskem
in tudi svetovnem merilu in izboljšalo njeno prepoznavnost. S
prevzemom evra, vključitvijo v schengenski režim in dejavnim
sodelovanjem Slovenije pri delovanju institucij Evropske unije
so doseženi nekateri pomembni srednjeročni cilji Slovenije v
okviru delovanja v Evropski uniji. Slovenija je tako uveljavljena
in prepoznavna članica, ki sodeluje pri vsakodnevnem delu
Evropske unije in se redno ter konstruktivno odziva na tekoča
odprta vprašanja.
Izzivi v novem obdobju
Evropska unija je na pragu novega obdobja. Z Lizbonsko
pogodbo je sprejeta nova pravna podlaga, ki izboljšuje njeno
delovanje in omogoča nadaljnji razvoj. Nova ureditev približuje
Unijo državljanom tudi z večjo vlogo parlamentov – evropskega in nacionalnih. V prihodnjem obdobju bo Unija morala najti
trajnostno naravnane odgovore na izzive, povezane z globalno
krizo, ter s tem okrepiti svojo vlogo v svetu.
Prihodnje obdobje prinaša nove izzive tudi za Slovenijo.
Pretekli dosežki so pomembna, ne pa zadostna podlaga za
njen nadaljnji uspešni razvoj. Trenutne gospodarske in finančne
razmere v svetu, stanje na trgu dela, povezanost slovenskega
gospodarstva s trgi Evropske unije in vpetost v globalne izzive,
povezane s preseljevanjem oseb, kažejo na potrebo po dejavnem delovanju države pri oblikovanju evropskih politik na teh
področjih tudi v prihodnje. Izziv Slovenije v okviru Evropske
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unije je oblikovati sinergijske učinke, poiskati in izrabiti svoje
prednosti ter dati povezavi svoj prispevek, oporo in znanje pri
zadevah, ki jih dobro pozna. Uspešen razvoj Slovenije je tesno
povezan z uspešnim razvojem Unije. Usmeritev Slovenije je, da
bo tudi v prihodnje dejavna, učinkovita in solidarna; od povezave ne želi le pričakovati in prejemati, temveč tudi soustvarjati
in usmerjati.
V prihodnjem obdobju želi Slovenija svojo vlogo v Evropski uniji še okrepiti. Samo dejavna članica, ki sodeluje pri vseh
procesih delovanja Unije in dejavno prispeva k delovanju njenih
institucij, lahko pričakuje sinergijske učinke. Pri institucionalnih
zadevah bo tako pomembno delovanje v prid učinkovitega izvajanja Lizbonske pogodbe, na podlagi katere bodo nekatere
pomembne institucije, kot sta med drugim Evropski svet in
Svet za splošne zadeve, na novo oblikovale svoj način dela v
praksi. Slovenija si bo prizadevala tvorno prispevati k oblikovanju optimalnih dogovorov v prid celotne Unije, pri tem pa tudi
zastopala svoje interese tako v Svetu ministrov in drugih institucijah Evropske unije. V ta namen bo veliko pozornost namenila učinkovitemu sistemu priprave in usklajenemu zastopanju
svojih stališč. Prizadevala si bo tudi za ustrezno vključenost in
zastopanost svojih državljanov v institucijah Evropske unije.
K okrepljeni vlogi doma in v svetu
V prihodnjem 18‑mesečnem obdobju bo dejavno spremljala vse tekoče zadeve in zagovarjala slovenske interese.
Strateški interes Slovenije v okviru Evropske unije je omogočiti izboljšanje blaginje njenih državljanov, pripomoči k razvoju
slovenskega gospodarstva in rasti BDP‑ja, izboljšati njeno delovanje v evropskih institucijah ter pripomoči k ugledu tudi na
zunanjepolitičnem področju. Za uresničevanje teh ciljev pa bo
poleg rednega sodelovanja pri delu institucij Evropske unije
posebno pozornost namenila nekaterim, za Slovenijo pomembnejšim področjem.
Nova strategija za prihodnji razvoj
Evropska unija se spoprijema z vrsto izzivov, vključno z
globalno gospodarsko in finančno krizo, pomanjkanjem virov
ter demografskimi in podnebnimi spremembami. Ob zagotovitvi uspešnega izhoda iz krize in zmanjševanju socialnih razlik
mora nova strategija razvoja Evropske unije zagotoviti tak okvir
delovanja, ki bo zagotavljal uspešen prehod v konkurenčno in
okoljsko učinkovito družbo.
Hiter izhod iz gospodarske in finančne krize je nujen,
ustrezne izhodne strategije pa morajo biti oblikovane tako,
da v čim krajšem času spodbudijo gospodarsko dejavnost in
zagotovijo postopno odpravo makroekonomskih neravnovesij.
Hkrati morajo slediti ciljem razvojnih strategij v državah in prednostnim nalogam, potrebnim za dolgoročni razvoj, ki se kažejo
v aktualni razpravi o novi razvojni strategiji.
Slovenija se pri načrtovanju nove strategije razvoja Evropske unije zavzema za celovitost politik na evropski ravni in ravneh posameznih držav ter usklajeno vzpostavitev finančnih in
vsebinskih okvirov. Tudi v prihodnje se bo zavzemala za doseganje ključnih strateških ciljev Evropske unije, to je spodbujanje
trajnostnega razvoja gospodarstva, izboljšanje njegove konkurenčnosti ter dvig kakovosti in varnosti življenja državljanov.
Prihodnji strateški model evropskega trajnostnega razvoja z
uravnoteženimi tremi razvojnimi komponentami (gospodarstvo,
sociala, okolje) mora temeljiti na ustvarjalnosti, inovativnosti in
trikotniku znanja ter vključevati nujne strukturne spremembe,
saj bo le tako mogoč prehod v okoljsko učinkovito in socialno
pravično družbo. Posebno pozornost je treba nameniti tudi
stalnemu zagotavljanju učinkovitosti delovanja notranjega trga
kot temeljnega podjetniškega okolja še zlasti za mala in srednje velika podjetja, ki precej prispevajo h gospodarski rasti ter
ustvarjanju novih delovnih mest in blaginje.
Soočanje s podnebnimi spremembami
Slovenija si bo v procesu, ki sledi podnebni konferenci v
Københavnu, prizadevala za globalne, ambiciozne in celovite
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rešitve glede zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov za
obdobje po letu 2012. V Evropski uniji se bo na tem področju
zavzemala za hkratno odpravljanje globalnih problemov in
upoštevanje gospodarskih in okoljskih posebnosti držav članic,
kot je Slovenija. Tako si bo prizadevala za rešitve, ki omogočajo spodbudno, predvidljivo in varno ekonomsko okolje za
evropska podjetja in doseganje dogovorjenih okoljskih ciljev ter
prispevajo k večji varnosti v mednarodni skupnosti.
Pregleden, učinkovit in razvojno naravnani proračun
Evropske unije
Slovenija se zavzema za celovito in temeljito reformo
proračuna Evropske unije in sistema njegovega financiranja,
saj njegove sedanje značilnosti ne podpirajo več dovolj glavnih
skupnih prizadevanj in ciljev Unije. Reforma mora omogočiti
nadaljnje prestrukturiranje proračuna, zadostno financiranje
aktualnih in prihodnjih političnih ciljev Evropske unije ter hkrati
zagotoviti vzdržnost javnih financ tudi ob nadaljnjih širitvah.
Prihodnji proračun, v katerem se morajo jasno kazati
tudi ključni strateški dokumenti Evropske unije, mora biti bolj
razvojno usmerjen, več sredstev kot do zdaj je treba nameniti
boju proti podnebnim spremembam, razvoju podeželja, zagotavljanju energetske varnosti ter izdatkom, ki so usmerjeni
v izboljšanje kakovosti življenja, varnosti in splošne blaginje
državljanov Evropske unije, ki omogočajo večjo prisotnost in
odzivnost Unije na globalni ravni.
V okviru pogajanj o naslednji finančni perspektivi 2014+
se bo Slovenija – ob predhodno navedenih izhodiščih – zavzemala za tak proračun Evropske unije, ki bo Uniji kar najbolj
omogočal spoprijemanje z aktualnimi in prihodnjimi izzivi, Sloveniji pa zagotavljal kar najboljši trajnostno naravnani razvoj.
Krepitev območja varnosti, pravice in svobode
S sprejetjem Stockholmskega programa decembra 2009
so bile postavljene smernice za delo Evropske unije na področju pravosodja in notranjih zadev za obdobje 2010–2014. Ob
njegovem izvajanju bo Slovenija še posebno pozornost namenila dvigu kakovosti sprejete zakonodaje, predlogom aktov na
področju notranje varnosti in oblikovanju, ki bodo upoštevali
vse njegove vidike in bodo imeli sinergijske učinke za države,
njihova gospodarstva in trge dela ter same priseljence. Hkrati
z izboljšanjem upravljanja zunanje meje držav članic EU, predvsem z uvajanjem novih tehnologij, je treba osebam, ki imajo
za to zakonit razlog, ter tudi tistim, ki potrebujejo mednarodno
zaščito, omogočiti vstop na ozemlje EU. Zagotoviti jim je treba
tudi objektivno in hitro obravnavo pred pristojnimi organi. Slovenija velik pomen pripisuje tudi varstvu človekovih pravic v kazenskih postopkih in olajšanju vsakdanjega življenja državljank
in državljanov, zlasti na področju družinskega prava.
Podpora širitvi Evropske unije in zahodni Balkan
Podpora procesu širitve Unije ostaja prednostna naloga
slovenskega delovanja v Evropski uniji. Za Slovenijo je še posebej pomembna širitev na države zahodnega Balkana. Slovenija bo tej regiji še naprej namenjala pozornost na bilateralni in
multilateralni ravni. Glede na to bo v institucijah Evropske unije
glavni cilj Slovenije zagotoviti, da se proces širitve nadaljuje,
saj lahko pomembno prispeva k izvajanju reform, trajnostnemu
razvoju in stabilnosti v tej regiji.
Pri procesu širitve na zahodni Balkan je posebnega pomena krepitev gospodarskega sodelovanja in odpiranja trgov
držav te regije. Projekti, usmerjeni v krepitev in olajšanje stikov
med ljudmi, kulturno sodelovanje, nadaljevanje izvajanja projekta vizumske liberalizacije za vse države regije, spodbujanje
regionalnega sodelovanja, mobilnosti, nadaljevanje priprave
transportne pogodbe med EU in državami zahodnega Balkana
ter ustanavljanje štipendijskih skladov pomembno prispevajo
k pripravi zahodnega Balkana na članstvo v Evropski uniji.
Za države te regije dobrososedski odnosi ostajajo ključni za
izpolnjevanje meril za pristop k Evropski uniji.
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Krepitev vloge Evropske unije v svetu
Slovenija je zgodovinsko in geografsko povezana s sredozemsko in vzhodnoevropsko soseščino Evropske unije, zato
je zainteresirana za celovito krepitev odnosov med Evropsko
unijo in državami evropske sosedske politike. Menimo, da se
lahko evropska sosedska politika kot celota krepi in utrjuje le
kot skupek dveh močnih in prepoznavnih razsežnosti: južne
z delovanjem Unije za Sredozemlje in vzhodne z ambiciozno
zastavljenim Vzhodnim partnerstvom. V okviru Unije za Sredozemlje si bomo prizadevali za uveljavitev Evromediteranske
univerze (EMUNI) kot izvirnega projekta Unije za Sredozemlje,
kar bo prispevalo k poglabljanju medkulturnega dialoga, mobilnosti ter vzpostavitvi evromediteranskega območja visokega
šolstva in raziskovanja. Pri vzhodni dimenziji je pomembno,
da se državam Vzhodnega partnerstva ponudijo mehanizmi in
instrumenti, ki so bili določeni pri njegovi vzpostavitvi.
Evropska unija temelji na spoštovanju temeljnih človekovih pravic, za promocijo katerih si prizadeva tudi v svoji skupni
varnostni in zunanji politiki.
Posebna vprašanja Slovenije – prispevek k raznolikosti Evropske unije
Vsaka država članica je edinstvena in skuša s svojimi
posebnimi pogledi prispevati k delovanju Unije. V prihodnjem
obdobju želi tudi Slovenija na svojih pomembnih področjih
predstaviti svoje interese in delovati njim v prid.
Slovenija si bo na ravni Evropske unije prizadevala za
gospodarsko in okoljsko sprejemljive rešitve, prilagojene posebnostim slovenskega fizičnega in socialnega prostora, ki
bodo upoštevale razpršeno poselitev, reliefno razgibanost in
pokrajinsko raznolikost ter visoko stopnjo biotske raznovrstnosti Slovenije.
Slovenija si bo kot država, ki ima zaradi svojih naravnih
danosti enega najvišjih deležev območij s težjimi pogoji za
kmetijsko dejavnost in eno najslabših agrarnih struktur v Evropski uniji, prizadevala za primerno raven in obliko spodbud za
ohranjanje in razvoj trajnostnega kmetijstva ter s tem za ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželskih območij.
Slovensko ribištvo ima s svojimi posebnimi lastnostmi,
za katere je značilen mali priobalni ribolov, kljub majhnemu
prispevku k nacionalni ekonomiji pomembno vlogo pri ohranjanju pomorske tradicije in narodne identitete. Slovenija tudi ni
vključena v noben režim ribolovnih kvot. Zaradi dolgoročnega
ohranjanja in trajnostnega upravljanja ribolovnih virov bo Slovenija podprla reformo skupne ribiške politike Evropske unije
ter si prizadevala za upoštevanje posebnih lastnosti majhnih
ribiških sektorjev ter regionalnih posebnosti ribištva, še posebej
ribištva v Sredozemlju.
Slovenija kot tranzitna država bo posebno pozornost namenila vseevropskemu prometnemu omrežju (TEN‑T) in se zavzemala za ohranitev sedanjih prednostnih projektov, v katere
je Slovenija tudi vključena. V tem okviru bo posebna pozornost
namenjena predlaganim novim načinom pri varovanju okolja,
načinom prevoza, multimodalnosti, boljšemu upravljanju infrastrukture in financiranja.
Po preteklih težavah pri oskrbi s plinom morajo biti Unija
in njene države članice pripravljene z jasnimi in učinkovitimi načrti za izredne razmere, ki vključujejo vse zainteresirane strani
in v celoti upoštevajo evropsko razsežnost vsake večje motnje.
Za Slovenijo kot uvoznico zemeljskega plina z majhnim trgom
je pomembno, da se pri doseganju infrastrukturnih standardov,
ki bi zagotavljali učinkovit odziv na take krize, upošteva tudi
regionalna raven oziroma sodelovanje s sosednjimi državami
članicami.
Kot državi, ki ji je bil dodeljen sedež ene od institucij
Evropske unije – Agencije za nadzor energetskih regulatorjev,
bo Slovenija v prihodnjem 18‑mesečnem obdobju poskrbela za
optimalne pogoje za njeno delovanje.
Knjižni založniki v majhnih jezikovnih skupnostih Evropske
unije, kot je slovenska, se spoprijemajo s številnimi težavami
pri izdajanju knjig. Zato si bo Slovenija prizadevala, da se kot
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eden od mogočih ukrepov za izboljšanje položaja založnikov
knjig v jezikih z majhnim številom govorcev vzpostavi možnost
za odobritev ničelne stopnje DDV‑ja na knjigo kot splošnega
ukrepa, ki bi prispeval k jezikovni in kulturni raznolikosti, podprl
ustvarjalnost ter izboljšal dostopnost knjig bralcem. Še posebej
bi bil tak ukrep smiseln pri majhnih jezikovnih skupnostih, saj
ne izkrivlja konkurence na notranjem trgu.
Slovenija si bo prizadevala za dosledno upoštevanje Lizbonske pogodbe in Listine o temeljnih pravicah, ki določata,
da EU temelji tudi na spoštovanju človekovih pravic, vključujoč
pravice pripadnikov tradicionalnih narodnostnih, etničnih in jezikovnih manjšin.
Kot članica EU se bo zavzemala, da bo EU spoštovala,
ohranjala in razvijala jezikovno in kulturno raznolikost ter večjezičnost.
PREDNOSTNE NALOGE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
DELO V SVETU V OBDOBJU JANUAR 2010–JUNIJ 2011
HORIZONTALNE ZADEVE
Institucionalne zadeve
Na področju institucionalnih zadev se bodo nadaljevala
pogajanja o izvajanju Lizbonske pogodbe. Do konca leta 2011
se predvideva sprejetje vrste zakonodajnih aktov in drugih ukrepov, ki bodo omogočili učinkovito izvajanje politik EU na podlagi
te pogodbe. Slovenija podpira vzpostavitev novih institucij organov in teles ter vzpostavitev okvira, ki bo omogočil uporabo
novega postopka odločanja EU na novi pravni podlagi.
V luči novih določb Lizbonske pogodbe, ki je prvič formalno vključila nacionalne parlamente v sprejemanje odločitev na
ravni Evropske unije, bo Republika Slovenija namenila pozornost poglobljeni vlogi Državnega zbora. Tako bo ta pri svojem
delu učinkovito nadzoroval delo Vlade in zagotavljal njeno
odgovornost pri obravnavi zadev EU. Hkrati pa bo prispeval
k dobremu delovanju EU predvsem z zagotavljanjem spoštovanja načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti; s sodelovanjem
v mehanizmih ocenjevanja politik Unije na področju svobode,
varnosti in pravice; v postopkih za spremembe Pogodb ter pri
prošnjah za pristop. Z namenom uveljavitve vloge nacionalnih
parlamentov v ustroju EU bo Državni zbor aktivno sodeloval pri
medparlamentarnem sodelovanju med nacionalnimi parlamenti
in z Evropskim parlamentom.
Slovenija prednostno podpira sprejetje ukrepov za izvajanje ekonomske in monetarne politike EU, kakršne predvideva
nova pogodba, ukrepov pri politiki (kontrole) nadzora zunanje
meje, azila in priseljevanja ter ukrepov za vzpostavitev upravnega sodelovanja za poglavje območja svobode, varnosti in
pravice ter evropskega državljanstva. Slovenija bo dejavno
sodelovala pri vzpostavitvi in delovanju Evropske službe za
zunanje delovanje ter pri sprejetju zakonodajnih in drugih aktov, ki bodo omogočili učinkovito izvajanje skupne zunanje in
varnostne ter skupne varnostne in obrambne politike, kakor jih
predvideva nova pogodba.
Slovenija si bo prizadevala za učinkovito in konstruktivno
zastopanje svojih interesov v vseh institucijah EU. V ta namen
bo posvetila veliko pozornost učinkovitemu sistemu priprave
in zagovarjanja usklajenih domačih stališč. Prizadevala si bo
tudi za zagotavljanje pogojev za delovanje svojih državljanov
v vseh institucijah EU. Pri tem se bo zavzemala za ustrezno
zastopanost zaposlenih slovenskih državljanov, vključno s položaji na višjih ravneh. Kar najbolj bo izkoriščala tudi možnost
začasnih napotitev strokovnjakov v institucije.
Celovit pregled proračuna EU
Kar zadeva proračun EU, se Slovenija zavzema za njegovo celovito in temeljito reformo, skupaj s sistemom njegovega financiranja, saj meni, da njegove sedanje značilnosti
ne podpirajo več zadosti glavnih skupnih ambicij in ciljev EU.
Za doseganje trajnostnega razvoja in prehoda v nizkoogljično
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družbo bo treba zagotoviti večjo skladnost med proračunom
EU in ključnimi razvojnimi dokumenti EU, o prenovi katerih
se države članice že pogovarjajo oziroma bodo šele začele
razpravljati.
Slovenija podpira večjo razvojno usmerjenost proračuna
EU. Pri tem se razvojna usmerjenost ne razume zgolj kot povečevanje konkurenčnosti, se pravi izdatkov, ki neposredno
podpirajo lizbonsko strategijo, temveč mnogo širše. Več sredstev je treba nameniti tudi za tiste izdatke v drugih postavkah
proračuna, ki so usmerjeni v izboljšanje kakovosti življenja in
varnosti ter v splošno dobro državljanov EU. Zaradi naraščajočih globalnih izzivov, še zlasti izzivov v okolici EU na eni strani
in velike potencialne vloge EU kot celote v svetu na drugi strani,
morajo k splošnim okvirom razvoja prispevati tudi zunanjepolitični ukrepi, ki so v obstoječem proračunu združeni v naslovu
»EU kot globalna partnerica«.
Reforma bi tako morala prispevati k povečanju deležev
t.i. »lizbonskih sredstev«, razvoja podeželja ter sredstev, namenjenih krepitvi državljanstva, svobode, varnosti in pravice
v proračunu EU. Delež kohezijskih sredstev bi moral biti vsaj
ohranjen na ravni obstoječe perspektive. Delež sredstev, namenjen neposrednim plačilom in tržnim intervencijam v Skupni
kmetijski politiki, naj bi se prilagodil tako, da bo učinkovito
uresničevanje ciljev te politike še vedno mogoče. V primeru
postopnega zmanjšanja sredstev prvega stebra Skupne kmetijske politike bi se to zmanjšanje moralo nadomestiti s postopnim
uvajanjem obveznega nacionalnega sofinanciranja. Na drugi
strani pa bi za politiko razvoja podeželja moralo biti zagotovljenih več sredstev EU.
Z omenjenimi spremembami pri izdatkih bi proračun EU
več prispeval k skupnim ambicijam in ciljem EU. Tako bi bilo
mogoče doseči zastavljene razvojne cilje tudi ob ohranjanju
obstoječega sorazmernega obsega proračuna EU. Če pa se
prej predstavljene reforme ne bi izpeljale, bo treba v podporo
tem ciljem povečati izdatke proračuna EU.
Reforma sistema prihodkov je neločljivi del celovite pregleda proračuna EU. Slovenija se zavzema za poenostavitev
sistema financiranja in za odpravo vseh korekcijskih mehanizmov, prepletenih v sistemu financiranja EU. Če pa se to izkaže
kot neizvedljivo, si prizadeva za uvedbo takšnega mehanizma
financiranja proračuna EU, s katerim bi se razprava o proračunskih izdatkih razbremenila teženj držav članic po ohranjanju neto finančnih tokov, kar bi omogočalo pregledno in ciljno
usmerjeno reformo izdatkov.
Lizbonska strategija po letu 2010
Slovenija dejavno sodeluje v razpravi o prihodnosti lizbonske strategije oziroma o novi razvojni strategiji po letu 2010.
V svojem prispevku se želi odzvati na že obstoječe presoje in
ocene dosežkov in slabosti prenovljene lizbonske strategije iz
leta 2005, hkrati pa ostaja zavezana nadaljevanju strukturnih
reform v prid trajnostnega razvoja in socialne kohezije. Pri
oblikovanju nove razvojne strategije si prizadeva za odpravo
slabosti sedanjega sistema upravljanja strategije za rast in
delovna mesta ter se zavzema za oblikovanje enotnega razvojnega strateškega dokumenta namesto množice dokumentov
in politik, ki ne prinašajo pravega rezultata. Poudarja potrebo
po bolj usklajeni in povezani razpravi o izvajanju zastavljenih
ukrepov in doseganju ciljev nove razvojne strategije, zato predlaga, da se okrepi vloga Sveta za splošne zadeve. Prav tako v
svojem prispevku poudarja, da je potrebna celovitost politik na
nacionalnih ravneh ter usklajen razvoj finančnih in vsebinskih
okvirov. Pri tem opozarja, da morata reforma proračuna EU in
nova finančna perspektiva bolj podpirati zastavljene ukrepe in
izvajanje lizbonske strategije.
Strategija trajnostnega razvoja EU
Zaradi racionalizacije, optimizacije in sinhronizacije ključnih strateških dokumentov na ravni EU si bo Slovenija prizadevala za združitev strategije trajnostnega razvoja in lizbonske
strategije in ne le za zagotavljanje njune večje sinergije. Države
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članice se strinjajo, da je med strategijama potrebno boljše povezovanje, večja koherentnost ter natančneje določena vloga
in mesto vsake, a zagovarjajo njuno ločenost, pri čemer za
strategijo trajnostnega razvoja predlagajo utrditev njene krovne vloge, dolgoročne naravnanosti in vključenosti njenih ciljev
v sektorske politike. Poudarjajo tudi potrebo po izboljšanju
upravljanja te strategije. Slovenija meni, da je treba uveljavljati
povezovanje v izhodišču z boljšo vključitvijo procesov strateškega načrtovanja ter teritorialne dimenzije razvoja. Zato priporoča, da Svet in Komisija pri organizaciji razprav o prihodnosti
lizbonske strategije in strategije trajnostnega razvoja EU ter
drugih presečnih strategij tesneje povežeta forume, odgovorne
za strateški premislek. Tako bo že med pripravo strateških dokumentov olajšano poenotenje ciljev in vzpostavitev smiselne
hierarhije med strategijami ter ne nazadnje preslikava prednostnih nalog in ključnih ciljev EU v proračun.
Podnebne spremembe
Prehod v nizkoogljično družbo in zmanjševanje odvisnosti
od fosilnega goriva je razvojna pot, ki jo je izbrala Slovenija. Ker
podnebne spremembe zahtevajo skladne ukrepe za zmanjševanje izpustov in za prilagajanje nepovratnim procesom v vseh
sektorskih politikah, si bo prizadevala za ustrezno vključevanje
teh ukrepov zlasti v prometno, stanovanjsko, energetsko, kmetijsko, raziskovalno in kohezijsko politiko EU.
Poleg tega si bo prizadevala za sprejetje izvedbenih aktov podnebno‑energetskega svežnja (sprejet decembra 2008,
začne se izvajati 2012), ki bodo čim bolj upoštevali posebnosti
slovenskega gospodarskega, energetskega in upravnega sistema ter okoljsko neokrnjenost rešitev. V tem okviru si želimo, da
se dražba pravic iz sheme za trgovanje z izpusti toplogrednih
plinov ureja na način, primeren manjšim sistemom upravljanja,
brez prevelikih administrativnih bremen. Glede ukrepov za
zaščito slovenskega gospodarstva pred uhajanjem ogljika želimo, da so vsi morebitno ogroženi sektorji vključeni na seznam
EU. Kar zadeva pravila za dodeljevanje brezplačnih pravic pa
želimo, da se upoštevajo posebnosti sestave slovenskega
industrijskega in energetskega sektorja.
V pogajanjih o doseganju novih ciljev EU glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, ki bodo sledila sklenitvi novega mednarodnega podnebnega sporazuma, si bo Slovenija
prizadevala, da bo pri sprejetih rešitvah upoštevana primerljiva
in pravična razporeditev stroškov dodatnih bremen med države
članice EU. Dober primer tega je že omenjeni, decembra 2008
sprejeti podnebno‑energetski sveženj. Slovenija pričakuje, da
bodo igrali pomembno vlogo merila razvitosti in sposobnosti
plačila ter možnost upoštevanja ponorov. V pogajanjih za upoštevanje ponorov pri določitvi novih ciljev zmanjšanja izpustov
si bo Slovenija prizadevala za ustrezno metodo obračunavanja
rabe tal, spremembo rabe tal in gozdarstva (LULUCF). Po
njenem mnenju je ustrezna taka metoda obračunavanja, ki ne
bo dopuščala, da bi se preteklo dobro gospodarjenje z gozdovi lahko štelo kot izpust in ne kot ponor. V pogajanjih glede
delitev bremen javnofinančne pomoči državam v razvoju si
bo Slovenija prizadevala, da EU prispeva svoj pravični delež.
Posebne rešitve bo treba najti tudi za hitro rastoči tranzitni in
domači cestni promet.
Glede prilagajanja na podnebne spremembe se bo Slovenija na ravni EU zavzemala za sprejetje skupne strategije
EU ter za regionalno povezovanje in ustanavljanje regionalnih
centrov na območjih s podobnimi podnebnimi spremembami.
V zvezi s tem so za Slovenijo pomembna zlasti področja:
kmetijstvo; trajnostno in celostno upravljanje vodnih virov za
proizvodnjo hidroenergije, preprečevanje poplav, zagotavljanje vode za bogatenje nizkih pretokov in ohranjanje okoljske
funkcije ter zagotavljanje vode za druge potrebe; trajnostna
raba in ohranjanje naravnega bogastva, ohranjanje biotske
raznovrstnosti ter ekosistemskih uslug z ukrepi in politikami,
ki omogočajo boljšo odpornost ekosistemov zoper podnebne
spremembe, in vloga biotske raznovrstnosti v celovitih ukrepih
prilagajanja; trajnostno gospodarjenje z gozdnimi ekosistemi
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za zagotavljanje njihove okoljske funkcije in vira biomase, lesa
za izdelke, ki skladiščijo ogljik, in ponora ogljika; prostorsko
načrtovanje kot eden izmed pomembnih preventivnih instrumentov za prilagajanje podnebnim spremembam – povezano
načrtovanje prostorskega in urbanega razvoja.
Pri presoji skupne kmetijske politike po letu 2013 bo treba
proučiti potrebo po vzpostavljanju ugodnih razmer za prilagajanje kmetijstva in podeželja. Za učinkovito prilagajanje in
uvajanje novih tehnologij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic,
pa tudi k dolgoročni vitalnosti kmetovanja, bodo potrebne naložbe in pospešeno načrtovanje, ki bodo presegali zmogljivost
posameznih kmetij. Pomembna bo tudi vloga javnih organov pri
podpori in lajšanju izvajanja politike za prilagajanje podnebnim
spremembam.
Energetska varnost
Raznovrstnost tranzitnih poti in virov ključnih energentov
– energetske krize 2006–2009 so pokazale na nestanovitnost
obstoječih tranzitnih poti predvsem zemeljskega plina, ki vse
bolj postaja eden najpomembnejših virov proizvodnje električne in toplotne energije v EU. Zato je treba v srednjeročni
perspektivi zagotoviti nadaljnjo politično podporo uresničitvi
alternativnih tranzitnih poti ključnih energentov (surova nafta
in zemeljski plin) v EU. Slovenija v obstoječem dialogu znotraj
EU zagovarja stališče, da je treba podpreti vse projekte (ob
upoštevanju ustrezne zakonodaje EU), ki bi lahko prispevali
k povečanju alternativnih tranzitnih poti v EU. Prizadeva si
zlasti za uresničitev projekta Južni tok, ki bo zagotovil dodatne
zmogljivosti zemeljskega plina ob izvedbi novega plinskega
koridorja Ruska federacija–EU.
Drugi ključni vidik je raznovrstnost virov energije, ki narekuje potrebo po izvedbi projektov novih energetskih koridorjev
(pri tem je pomemben predvsem t.i. Južni koridor), pa tudi zagotovitev infrastrukturnih zmogljivosti za dobavo alternativnega
goriva, s čimer bi se bistveno povečala energetska varnost EU.
V tem smislu velja poudariti plinske (LNG) terminale, s katerimi
si ta lahko zagotovi neodvisne (alternativne/dodatne) vire zemeljskega plina. Slovenija takšne infrastrukturne projekte podpira, vendar morajo povsem ustrezati okoljski zakonodaji EU.
Zunanja energetska politika – glede energetike in energetske varnosti je v zadnjih letih zaznati povečano medsebojno
odvisnost dobaviteljev, tranzitnih držav, odjemalcev in ključnih
institucionalnih zasebnih subjektov. Pričakovati je, da se bo
takšna medsebojna odvisnost le še poglabljala, kar članicam
in celotni EU narekuje potrebo po razvijanju in izvajanju učinkovite zunanje energetske politike, osrednji cilj katere mora
biti zagotavljanje nemotene dobave zadostnih količin osrednjih
energentov iz različnih virov in po dostopni ceni. V tem smislu
si bo Slovenija še naprej prizadevala za graditev strateškega
energetskega partnerstva z Rusko federacijo kot osrednjo dobaviteljico ključnih (tekočih) energentov celotni EU. Nujni pogoj
takšnega partnerstva so vodenje odprtega dialoga z Rusko
federacijo, vključevanje v delovanje skupnih institucionalnih
mehanizmov (sistemi zgodnjega opozarjanja ipd.) in iskanje
skupnih interesov vseh vpletenih.
Pri tem mora Skupnost okrepiti svoje zunanje energetske
odnose z državami bližnjega sosedstva (predvsem s tranzitnimi
državami Vzhodne Evrope) in Srednje Azije (Kaspijski bazen), saj so ta območja ključna za nemoten tranzit energentov
(Vzhodna Evropa, Kavkaz) in povečanje raznovrstnosti virov
(predvsem Srednja Azija). Mehanizem vzhodnega partnerstva,
ki se vzpostavlja in vključuje tudi energetsko varnost, je lahko
učinkovit okvir delovanju Skupnosti predvsem do prve skupine
držav.
Prihodnost kohezijske politike
Slovenija ocenjuje kohezijsko politiko kot eno osnovnih
in ključnih za uspešno delovanje EU. Izkazuje namreč visoko
evropsko dodano vrednost po vseh bistvenih merilih, in to
glede ciljnih območij in EU kot celote. Dosedanje izkušnje pri
izvajanju kohezijske politike kažejo, da je uspešna, saj daje
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oprijemljive in merljive rezultate, zato se zavzemamo za ohranjanje močne vloge te politike tudi v naslednjem programskem
obdobju. Pri tem bo Slovenija namenila posebno pozornost
prehodnim ureditvam, ki bodo minimizirale statistični problem
in hkrati ohranjale ustrezen motivacijski mehanizem za ciljna
območja. Ob tem si bo prizadevala za okrepitev teritorialnega
sodelovanja, ki ga ocenjuje kot pomembno orodje za krepitev
razvojnih sinergij območij in doseganje vseh treh vidikov kohezije – gospodarskega, socialnega in teritorialnega.
Makroregionalne strategije
Slovenija meni, da so razprave o makroregionalnih strategijah v EU smiselne le, če prinašajo dejansko dodano vrednost.
Slovenija je kot alpska, sredozemska in podonavska država
na stičišču različnih potencialnih interesnih makroregij, zato
je odprta za tiste makroregionalne povezave, ki utrjujejo njen
strateški položaj, omogočajo večje razvojne možnosti ter učinkovitejše izvajanje skupnih politik. Tovrstne strategije morajo
biti tudi finančno in institucionalno nevtralne, njihovo izvajanje
pa ne bi smelo vplivati na spremembe obstoječih struktur in
postopkov za izvajanje finančnih instrumentov EU.
Na tej podlagi Slovenija podpira sprejetje Strategije EU
za Podonavsko regijo, saj nam je kot državi podonavskega
bazena v interesu dejavno sodelovati pri izvajanju te strategije.
Slovenija je namreč v prostoru, ki vključuje države Srednje,
Jugovzhodne in Vzhodne Evrope, zainteresirana zlasti za sodelovanje na gospodarskem področju, pri razvoju prometnih in
energetskih koridorjev, ki potekajo tudi čez naše ozemlje, ter na
področju varovanja okolja. Nenazadnje je Slovenija pomembno
stičišče podonavskega bazena s Sredozemljem.
MAKROEKONOMSKA VPRAŠANJA
Makroekonomska politika in Evropska monetarna
unija (EMU)
Izhodne strategije in kakovost javnih financ – gospodarstvo EU in evrskega območja bo po napovedih v letih
2010–2011 postopoma izšlo iz gospodarske in finančne krize.
Okrevanje bo razmeroma počasno in dolgotrajno, zato sta
nujna zgodnja razprava in usklajeno ravnanje pri postopnem
umiku kriznih ukrepov in normalizaciji javnih financ. Slovenija
meni, da mora izhodna strategija iz trenutne gospodarske in
finančne krize v čim krajšem času oživiti gospodarstvo in zagotoviti postopno odpravo makroekonomskih neravnovesij. Ob
upoštevanju socialnih in okoljskih vidikov razvoja mora izhodna
strategija omogočati postopno povečevanje potencialne rasti.
Države naj umaknejo javnofinančne spodbude glede na lastni
tempo okrevanja. Pri tem je ključna fiskalna konsolidacija, ki
mora zagotoviti dolgotrajno vzdržnost javnih financ in izboljšanje njihove kakovosti. Celovite izhodne strategije naj se oblikujejo tudi v skladu s spremenjenim Paktom stabilnosti in rasti.
Strukturne reforme kot širši okvir izhodnih strategij – za
ohranjanje makroekonomske stabilnosti ob nenehnem spreminjanju okoliščin, ki jih prinaša gospodarski razvoj, so nujne
tudi strukturne prilagoditve, ki naj povečajo zaposlenost in storilnost. Strukturni ukrepi naj bodo širši okvir izhodne strategije
in naj določijo razvojne prednostne naloge. Te morajo opredeliti
smer, kamor si v obdobju po krizi želimo, in cilje, ki jih želimo
doseči. Z drugimi besedami, celovite izhodne strategije so
pravzaprav priložnost in izziv za krepitev obstoječih dejavnikov
rasti in za oblikovanje novih, ki bodo povečali konkurenčnost
EU po novem evropskem razvojnem modelu s posebnim poudarkom na podnebnih spremembah.
Na evropski ravni se postopno oblikuje vse bolj prevladujoče splošno prepričanje, da so zdajšnji izzivi davčne politike
»nerazdružljivo povezani« s strukturnimi. Celovitost izhodnih
strategij pravzaprav temelji na izvedbi strukturnih reform z
ugodnimi učinki na strukturno zaposlenost in potencialno rast,
vključno z reformami trga dela in pozitivnimi dolgoročnimi učinki
na naložbe. Zato ima krepitev nacionalnih proračunskih okvirov
izjemen pomen. Za sidranje pričakovanj in postopno krepitev
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zaupanja Slovenija pričakuje, da bi se celovite izhodne strategije oblikovale v proračunski ureditvi EU, kakor jo določa
spremenjeni Pakt stabilnosti in rasti. Naša država podpira
njegovo dosledno spoštovanje in nadaljnjo uporabo. Posebna
pozornost naj bo namenjena povezavi med nacionalnimi proračunskimi okviri, fiskalnimi izhodnimi strategijami in strategijo
javnofinančne konsolidacije v srednjeročnem obdobju. Glede
na pričakovano, razmeroma dolgotrajno okrevanje zaposlenosti v primerjavi z doseženo ravnjo pred krizo bo namreč
lotevanje izzivov na trgu dela ključno v povezavi z vzdržnostjo
javnih financ in potencialno rastjo.
Finančne storitve in prosto gibanje kapitala
Izhod iz krize mora podpreti tudi finančni sektor, ki mora
biti obnovljen in sposoben vzdrževati raven posojil brez državne pomoči. Za finančno stabilnost je predlagan sveženj
ukrepov za okrepitev nadzora nad finančnim sistemom v EU
na makro‑ in mikroekonomski ravni. Slovenija si bo prizadevala, da bodo sprejete takšne rešitve, ki bodo zagotavljale kar
najboljše razmerje in pristojnosti posameznih institucij tega
nadzora, da bo sveženj ukrepov čim prej sprejet ter da bo novi
sistem začel čim prej delovati in zagotavljati večjo stabilnost
finančnega sistema v EU. Hkrati je potrebna reforma nadzornih
sistemov na globalni ravni, o kateri se je razprava že začela,
posebno v skupini G20, pri čemer si Slovenija prizadeva, da bi
EU nastopala z enotnim glasom in da bi bila stališča dosledno
formalno usklajena v EU.
Za učinkovito delovanje novih nadzornih institucij bo treba
spremeniti tudi številne sektorske zakonodajne akte. Slovenija
se bo še naprej zavzemala za napredek pri ključnih zakonodajnih predlogih, ki bodo omogočili ustrezno delovanje čezmejnih
finančnih skupin in nadzor nad njimi ter rešitev vprašanja delitve bremen v finančnih krizah. Prav tako bo podpirala napredek
na tistih področjih maloprodajnih finančnih storitev, ki prinašajo
korist potrošnikom v EU.
Obdavčitev
Boj proti davčnim goljufijam na ravni Skupnosti – Slovenija tako kakor večina držav članic podpira predvsem delo
pri vseh ukrepih za boj proti davčnim goljufijam. Slednje so
pogosto pri poslih, ki potekajo v več državah članicah. Zato je
nujno vzpostaviti skupne sisteme tega boja in predvsem ustrezno medsebojno obveščanje davčnih organov držav članic, s
čimer bi zajezili davčne utaje in goljufije, ki jih veliko stanejo
zaradi izpada davčnih prihodkov (po strokovni literaturi v višini
2 do 2,5% BDP).
V naslednjem letu naj bi se zaključila obravnava predloga
Direktive v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma
obrnjene davčne obveznosti za dobavo nekaterega blaga in
storitev, dovzetnih za goljufije, ki jo Slovenija podpira. Ukrep
je neposredno povezan z bojem proti davčnim goljufijam, ki
se osredotoča na nekatere sektorje ali blago, pri katerih so
goljufije mogoče.
V zvezi z bojem proti goljufijam naj bi se v naslednjem
letu predvidoma nadaljevala razprava o predlogu Direktive o
skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede davčne
utaje, povezane s čezmejnimi transakcijami.
Vzajemna pomoč držav članic na davčnem področju – področje je tesno povezano z ukrepi Skupnosti proti davčnim goljufijam in utajam. Med pomembnejšimi zakonodajnimi predlogi
EU v zvezi s tem so predlogi Uredbe o upravnem sodelovanju
in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost,
Direktive o vzajemni pomoči pri izterjavi davkov in Direktive o
upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja. Slovenija
podpira cilje vseh treh.
Davek na dodano vrednost (DDV) – pri ureditvi pravil
Skupnosti glede davka na dodano vrednost se bo v naslednjem
letu nadaljevala obravnava predlogov Direktive o davku na
dodano vrednost v zvezi z obravnavo zavarovalnih in finančnih
storitev, Uredbe o izvedbenih ukrepih za to direktivo in Direktive
o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s pravili
glede izdajanja računov, ki jih Slovenija podpira.
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Če bo dana pobuda v Svetu, bo Slovenija podprla prizadevanje za ponovno odprtje razprave o obdavčenju poštnih
storitev z davkom na dodano vrednost na ravni Skupnosti.
Sporazumi s tretjimi državami o obdavčenju – Slovenija podpira sklenitev tovrstnih sporazumov, saj so namenjeni
preprečevanju finančnih goljufij in zaščiti finančnih interesov
Skupnosti.
Letni proračun
V letu 2010, ko bo potekalo sprejemanje proračuna EU
za leto 2011, si bo Slovenija prizadevala za sestavo proračuna, ki sledi zdaj veljavnemu medinstitucionalnemu dogovoru o
večletnem finančnem načrtu. Vsebinsko bo namenila posebno
pozornost sredstvom za kohezijsko in strukturno politiko ter
politiko razvoja podeželja. V splošnem bo zagovarjala takšen
obseg proračuna EU, ki bo hkrati omogočil nemoteno izvajanje
vseh politik in vplačevanje v proračun EU skladno z dejanskimi
potrebami po plačilih.
Carinska unija
V prihodnjem obdobju bo za Slovenijo pomembno sodelovanje na ravni EU predvsem pri končni pripravi osnutka akta
Evropske komisije (izvedbene uredbe) za izvajanje posodobljenega carinskega zakonika Skupnosti. Sprejetje tega izvedbenega akta Komisije je začrtano v letu 2010, po opravljenem
pregledu v Svetu in EP.
Slovenija bo dejavno sodelovala v razpravi o spremembah Uredbe 1383/2003 o carinskem ukrepanju zoper blago,
glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper
blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice. Glede zaščite pravic intelektualne lastnine bo Slovenija
dejavno podpirala sprejetje rednih letnih delovnih načrtov
Skupnosti za carino.
Kar zadeva krepitev nadzora mednarodne dobavne verige, bo Slovenija predvsem močno podpirala sklenitev dogovora med EU in ZDA o medsebojnem priznavanju varnostnih
carinskih sistemov, podobne dogovore pa je treba sprejeti še z
Japonsko in Kanado. Prav tako bo naša država sodelovala pri
oblikovanju sporazumov o carinski varnosti z Rusko federacijo
in Belorusijo ter v pogajanjih v zvezi s sporazumi o medsebojni
upravni pomoči v carinskih zadevah s tretjimi državami. Izhajajoč iz sklepov Sveta EU o strategiji za razvoj carinske unije,
ki je bila sprejeta med slovenskim predsedovanjem Svetu EU,
bo Slovenija podprla sprejemanje načrtovanih sklepov Sveta o
carinskem nadzoru in pri tem dejavno sodelovala.
Na multilateralni ravni se bo Slovenija zavzemala za zaključek pogajanj v okviru Svetovne zdravstvene organizacije
za novi protokol o nadzoru nedovoljene trgovine s tobačnimi
izdelki, ki bo na svetovni ravni vzpostavil učinkovite ukrepe
za preprečevanje nezakonite proizvodnje in trgovine tobačnih
izdelkov, tako pa okrepil skrb za javno zdravje in zaščito finančnih interesov Skupnosti.
Statistika
Slovenija se bo s svojimi predstavniki na vseh ravneh
dejavno vključevala v postopke odločanja ter priprave usklajevanja in sprejemanja zakonodajnih aktov v zvezi s statistiko.
Prizadevala si bo za usklajevanje z vsemi zainteresiranimi
stranmi že na zgodnji stopnji oblikovanja zahtev po novih statističnih podatkih.
Zavzemala se bo za polno izvajanje določil Uredbe o
evropski statistiki, ki daje pravno osnovo za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike ter ponuja rešitve, s
katerimi bi se lahko prožno odzvali na naraščajoče zahteve
po novih statističnih podatkih na ravni EU, z upoštevanjem
uresničevanja splošnega cilja zmanjšanja administrativnih
bremen. To naj bi dosegli z učinkovitejšim upravljanjem
evropskega statističnega sistema in z večjo prožnostjo pri
pripravi evropske statistike.
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PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST
Notranji trg
Slovenija podpira prizadevanje EU za zagotovitev večje
gospodarske rasti in konkurenčnosti EU v povezavi z izzivi, ki
jih prinaša globalizacija. Vloga enotnega trga pri ustanavljanju
konkurenčnih podjetij, znižanju cen, večji izbiri za potrošnike,
ustvarjanju delovnih mest in povečanju privlačnosti EU za vlagatelje je odločilna. Krepitev delovanja notranjega trga, ki se
bo prilagajal potrebam gospodarstva in prebivalcev EU, ki bo
izkoristil prednosti globalizacije in omogočil učinkovit vsesplošni dostop do ključnih storitev, dal večjo moč potrošnikom, se
odprl malim in srednje velikim podjetjem, spodbujal vlaganje v
raziskave in izobraževanje ter pomagal pri ohranjanju visokih
socialnih in okoljskih standardov tudi med finančno in gospodarsko krizo, ostaja temeljni cilj.
Prost pretok blaga – Slovenija podpira prizadevanje za
posodobitev enotnega trga za blago – uskladitev sektorske
zakonodaje z novim zakonodajnim okvirom oziroma paketom
za proizvode. Pri izvajanju tega okvira se zavzema za krepitev
nadzora nad proizvodi na trgu, pri čemer ima poseben pomen
usklajeno vodenje nadzornih organov. Prav tako bo namenila
poseben poudarek krepitvi izmenjave informacij in sodelovanja
med pristojnimi nacionalnimi organi in Evropsko komisijo ter
zagotovitvi lažje dostopnosti informacij o veljavni zakonodaji
in zahtevah za dajanje proizvodov na trg EU. To je pomembno
predvsem za mala in srednje velika podjetja.
Slovenija si prizadeva za čimprejšnje sprejetje nove Uredbe o usklajenih pogojih za trženje gradbenih proizvodov, pri
čemer podpira krepitev enotnih, usklajenih pogojev za njihovo
trženje in poenostavitev postopkov za dajanje na trg, ki bodo
olajšali poslovanje malih in srednje velikih podjetij.
Slovenija se bo zavzemala za usklajevanje in posodabljanje principov in zahtev morebitnih novih predlogov ureditev za
dajanje proizvodov na trg EU, posebej ko gre za zahteve, ki jih
morajo izpolnjevati mala in srednja podjetja.
Prost pretok storitev – po mnenju Slovenije je ključnega
pomena za odprtje notranjega trga storitev izvajanje direktive
o storitvah. Direktiva, ki ureja prosto čezmejno opravljanje
storitev na trgu EU, je pomemben element izvajanja lizbonske
strategije. Pričakuje se, da bo uresničevanje njenih določb v
vseh državah članicah bistveno prispevalo k odpravi posledic
finančne in gospodarske krize.
Slovenija bo pozorno spremljala tudi nove pobude za
odpravo ovir na specifičnih področjih storitvenih dejavnosti in
se zavzemala za uravnotežena razmerja med nacionalnimi in
širšimi interesi ter dobrobiti na ravni EU.
Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih – Slovenija podpira hitro sprejetje prenovljene Direktive o boju proti
zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. V postopku njenega
sprejemanja se bo zavzemala za ureditev, po kateri plačilni rok
iz pogodbe za državne organe in organe lokalnih skupnosti ni
daljši od 30 dni, ter se strinja z ustreznim sankcioniranjem teh
organov, ki zamujajo s plačilom. Zagovarja ureditev, ki ne bi
posegala v obstoječo sestavo obligacijskih razmerij, določeno
v Obligacijskem zakoniku.
Boljša zakonodaja – s pospešenim izvajanjem boljše zakonodajne politike lahko Slovenija znatno prispeva k blaženju
učinkov finančne in gospodarske krize, k povečanju gospodarske rasti in zagotavljanju boljših delovnih mest.
Prednostna naloga je tako še vedno nadaljevati delovni
načrt zmanjševanja administrativnih stroškov za 25 odstotkov
do leta 2012, poenostaviti zakonodajo in pospešeno presojati
o posledicah predpisov. Med ustreznimi ukrepi je treba poudariti ozaveščanje o usklajevanju, spremljanju, izboljševanju
in pospeševanju procesa za boljšo pripravo predpisov in za
spodbujanje čim zgodnejšega vključevanja zainteresirane javnosti vanjo, pa tudi stalno zbiranje predlogov za odpravo administrativnih ovir in nenehno pregledovanje predpisov z vidika
preprečevanja nastajanja novih ovir.
Pravo družb – v okviru pobude Akt za mala podjetja si
Slovenija prizadeva za hitro sprejetje statuta evropske zasebne
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družbe, saj gre za pomembno evropsko pridobitev za mala in
srednje velika podjetja s pomembnim prispevkom k oblikovanju
poslovnega okolja, ki bo olajšalo čezmejno poslovanje in tako
rast teh podjetij. Pri oblikovanju končnega predloga statuta Slovenija opozarja na pomen teh elementov: (i) evropska zasebna
družba naj predstavlja dodano vrednost posebno za mala in
srednje velika podjetja; (ii) naj bo čim bolj poenotena in čim
manj navezana na nacionalno pravo; (iii) zagotavlja naj visoko
raven pravne varnosti uporabnikom in poslovnemu okolju; (iv)
v svoji zasnovi naj se približa uveljavljenim strukturam delovanja malih in srednje velikih podjetij; (v) mehanizmi varovanja
upnikov naj bodo oblikovani tudi glede na pričakovan prihodnji
razvoj evropske zasebne družbe.
Intelektualna lastnina – Slovenija se zavzema za čimprejšnjo vzpostavitev patenta Skupnosti kot mehanizma za ohranitev oziroma dvig konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
Podpira konstruktivno reševanje ključnih dilem pri dokončnem
oblikovanju patentnega sistema Skupnosti, kakršni sta tehtanje
med stroškovno učinkovitostjo in pravno varnostjo ter uporaba
jezikov kot izrazito politična razsežnost.
Prav tako si prizadeva za doseganje napredka pri oblikovanju učinkovitega pravnega okvira za varstvo pravic intelektualne lastnine v EU.
Varstvo konkurence in državne pomoči – Slovenija se
zavzema za spoštovanje pravil notranjega trga in konkurence,
nediskriminacijo med državami članicami in izogibanje protekcionizmu.
Turizem – V Svetovalnem odboru za turizem bo Slovenija
še naprej vključena v načrtovanje in pospeševanje prizadevanja EU za izboljšanje konkurenčnosti in trajnosti evropskega
turizma. Sodeluje pri izvajanju vseh predhodnih strateških dokumentov razvoja evropskega turizma in turističnih politik EU,
te dejavnosti in usmeritve pa usklajuje z nacionalno turistično
in drugimi s turizmom neposredno povezanimi strukturnimi
politikami. Zavzemala se bo za sprejetje in uveljavitev vseh
tistih predpisov in usmeritev EU, ki so bistvenega pomena za
razvoj, konkurenčnost in trajnost turističnega gospodarstva in
podjetništva (Direktiva o pravicah potrošnikov, boljša zakonodaja za uspešnejše poslovanje obstoječih ter razvoj novih
malih in srednje velikih podjetij, večje zaposlovanje, notranji
trg, izvajanje direktive o storitvah, statistika itd.).
Industrijska politika, podjetništvo in inovacije ter s
tem povezani novi izzivi
Mala in srednje velika podjetja – Slovenija podpira prizadevanje EU za vzpostavitev ugodnih pogojev za popolno sprostitev nastanka malih in srednje velikih podjetij. Uresničevanje
desetih načel Akta za mala podjetja za Evropo (SBA‑pobuda) in
njihova umestitev v zakonodajo in ekonomski razmislek ostajata velik izziv tudi v prihodnje. Priznanje osrednje vloge malih in
srednje velikih podjetij v gospodarstvu ter boljši splošni odnos
politike in družbe do podjetništva sta namreč pomembna vidika
izboljšanja zdajšnjih gospodarskih razmer. Zato je kratkoročno
(do konca leta 2010) treba nameniti pozornost uresničevanju
prednostnih protikriznih ukrepov programa ukrepanja omenjene
pobude, ki ga je decembra 2008 sprejel Svet za konkurenčnost.
Skladno s tem je treba povečati prizadevanje za zagotovitev
boljšega dostopa malih in srednje velikih podjetij do finančnih
sredstev, za nadaljnje zmanjševanje administrativnih bremen
predvsem podjetjem ter za boljši dostop malih in srednje velikih
podjetij na notranji trg. Slovenija podpira napore Komisije, da
se pri pripravi novih zakonodajnih aktov in politik pretehta tudi
njihove učinke na mala in srednje velika podjetja. Prav tako pa
zagovarja spodbujanje njihove inovativne zmogljivosti.
Inovacije – Naša država podpira prizadevanje Komisije
za izpopolnitev široko zasnovane inovacijske strategije ter za
čimprejšnjo pripravo in implementacijo evropskega načrta za
inovacije. Prav tako Slovenija podpira prizadevanja za izboljšanje inovacijske kulture na vseh ravneh ter za učinkovitejši
prenos rezultatov razvoja in raziskav na trge in v družbo, pri
čemer je treba zagotoviti boljši dostop malih in srednjih podjetij
do finančnih virov in standardov.
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Industrijska politika – Slovenija poudarja pomembno
vlogo konkurenčne in močne industrijske baze za evropsko
gospodarstvo, vključno z energetsko intenzivnimi sektorji za
povečanje konkurenčnosti EU, kar je pogoj za njegovo uspešno oživitev. Pri tem pa je treba državam članicam zagotoviti
proste roke pri odločitvah o izbiri prostovoljnih ali zavezujočih
ukrepov iz akcijskega načrta za trajnostno industrijsko politiko.
Le s pravo kombinacijo obeh vrst ukrepov bo izvajanje tega delovnega načrta uspešno. Cilj Slovenije je s konkretnimi ukrepi
spodbuditi okolju prijaznejše ravnanje proizvajalcev, trgovcev
in potrošnikov. Okrepiti želi tudi vsesplošno zavedanje, da je
skrb za okolje lahko velika poslovna priložnost, da je treba na
izdelke gledali v luči njihovega življenjskega kroga ter da je
treba razumno ravnati z naravnimi viri in energijo.
Okoljsko učinkovito gospodarstvo – Slovenija podpira
prizadevanje EU za njen hitri prehod na okoljsko učinkovito gospodarstvo. S tem bomo zagotovili, da bodo okoljski izziv postal
poslovna priložnost, tako pa okrepili globalno konkurenčnost
gospodarstva EU, vključno s povečanjem konkurenčnih prednosti EU na globalni ravni. V ta namen se je treba posvetiti zagotovitvi najrazličnejših virov, energetske učinkovitosti, razvoja
in uporabe novih, nizkoogljičnih in ostalih naprednih tehnologij.
Naša država se pridružuje mnenju EU, da je velikopotezni mednarodni sporazum za boj proti podnebnim spremembam ključen za vzpostavitev dolgoročnih predvidljivih tržnih pogojev.
Varstvo potrošnikov
Slovenija bo še naprej dejavno sodelovala pri obravnavi
Direktive o pravicah potrošnikov in se zavzemala za rešitve,
ki ne znižujejo obstoječe ravni varstva potrošnikov v državi.
Predlog direktive namreč temelji na pristopu maksimalne harmonizacije, kar pomeni, da država članica ne more ohraniti ali
sprejeti strožjih nacionalnih pravil od določb direktive.
Slovenija bo dejavno sodelovala tudi pri prenovi Direktive
o splošni varnosti proizvodov, ki je pomemben horizontalni
predpis za zagotavljanje varnih potrošniških proizvodov.
VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN
INFORMACIJSKA DRUŽBA
Raziskave, razvoj in inovacije
Na področju raziskav, razvoja in inovacij si Slovenija prizadeva za dokončno oblikovanje in delovanje Evropskega raziskovalnega prostora (ERP) ter za uveljavitev pete svoboščine
– prostega pretoka znanja. V tem prostoru je vzpostavitev
odličnih raziskovalnih infrastruktur eden ključnih dejavnikov
spodbujanja razvoja trikotnika znanja, družbeno‑gospodarskega razvoja ter konkurenčnosti Evrope in njenih regij. Slovenija
se zavzema za posodobitev raziskovalnega, izobraževalnega
in inovacijskega sistema, ki je pogoj za delovanje tega trikotnika. Ta predstavlja ustrezno strukturo za oblikovanje in boljše
usklajevanje politik, vezanih na ustvarjanje in prenos znanja.
Slovenija bo tudi v prihodnje delovala v skladu s svojimi
prednostnimi cilji, ki so povečati število raziskovalcev, dograjevati in izpopolnjevati velike raziskovalne infrastrukture, uveljavljati vseživljenjsko učenje in odpraviti administrativne ovire
za pretok raziskovalcev. Želi dati več poudarka izboljševanju
možnosti za razvoj raziskovalne kariere z družinam prijaznimi modeli, kar bi pritegnilo več žensk in pripadnikov mlajše
generacije.
Telekomunikacije, poštne storitve in storitve informacijske družbe
Slovenija bo dejavno sodelovala pri čimprejšnjem sporazumu med Svetom in Evropskim parlamentom o t.i. zakonodajnem svežnju za elektronske komunikacije, ki ga je novembra
2007 predstavila Evropska komisija.
Za Slovenijo je ključno sprejetje in izvajanje Nove strategije 2010–2015 za informacijsko družbo. Strategija bo tudi
ena glavnih prednostnih nalog v obdobju naslednjega predsedujočega tria.
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Posebno pozornost bo treba nameniti razpravi o politiki
radijskega spektra, sprva pa predvsem digitalni dividendi, ki bo
plod prehoda z analognega na digitalno TV‑oddajanje.
Za Slovenijo je pomembno tudi nadaljevanje procesa
interneta prihodnosti, ki se začel med slovenskim predsedovanjem (Blejska deklaracija) in vključuje več segmentov, kakršni
so izzivi omrežja naslednje generacije, širokopasovni internet
na mobilnih telefonih, nove storitve itd.
Prihodnja predsedstva bodo spodbujala razpravo o univerzalni storitvi v elektronskih komunikacijah, med drugim o
razširitvi njenega obsega z vključitvijo širokopasovnega interneta, pri čemer bo dejavno sodelovala tudi Slovenija.
Evropski agenciji za varnost omrežij in informacij (ENISA)
marca 2012 poteče podaljšani mandat, zato bo v prihodnjem
obdobju potekala razprava o ovrednotenju, pa tudi o prihodnosti agencije. Slovenija pričakuje, da bo ENISA ohranila samostojnost ter prevzela nove, dodatne in zelo pomembne naloge
v zvezi z omrežno in informacijsko varnostjo.
Posebno pozornost bo treba nameniti pripravi Akcijskega
načrta Evropske unije za e‑upravo za obdobje 2010–2015.
Konec leta 2009 so ministri sprejeli deklaracijo, ki bo osnova
za nov delovni načrt – ministri ga bodo predstavili na Svetu v
letu 2010. E‑uprava ostaja ključna pri podpori enotnemu trgu
EU ter pri uresničevanju potreb državljanov in podjetnikov. Prav
tako je njena vloga pomembna pri zagotavljanju učinkovitosti in
uspešnosti javne uprave.
Evropska komisija bo junija 2011 predstavila pregled stanja izvajanja prenovljene Uredbe o gostovanju (poteče junija
2012). Če bo treba, bo Slovenija namenila posebno pozornost
tudi temu dosjeju.
Slovenija bo vključena še v pripravo skupnega evropskega stališča za strateško konferenco UPU (Universal Postal
Union) v Nairobiju septembra 2010.
ZAPOSLOVANJE, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI
Zaposlovanje in socialne zadeve
V razpravi o lizbonski strategiji po letu 2010 se bo Slovenija zavzemala za krepitev socialne varnosti in vključenosti ob
zagotavljanju vzdržnosti sistemov socialne varnosti. Sodelovala bo tudi v razpravi o razvoju evropskega socialnega modela.
Nova strategija razvoja Evrope mora postaviti okvir, ki bo hkrati
zagotavljal izhod iz zdajšnje finančne in gospodarske krize
ob zmanjševanju socialnih razlik in doslednem upoštevanju
enakosti spolov.
Poskus spremembe Direktive o delovnem času je aprila
2009 po petih letih pogajanj propadel, kar Slovenija obžaluje.
Ob predložitvi novega predloga Evropske komisije bo naša
država še naprej zagovarjala potrebo po ohranitvi možnosti
izjeme od najdaljšega tedenskega delovnega časa 48 ur (t.i.
opt‑out) v besedilu direktive, saj je uporaba le‑te bistvenega
pomena predvsem za učinkovito izvajanje zdravstvene dejavnosti v državi.
Slovenija bo sodelovala tudi pri nadaljnji obravnavi predloga Direktive o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na
področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk,
ki so pred kratkim rodile ali dojijo, ki je za nas zelo pomembna,
saj Slovenija nasprotuje členu, ki z vidika nacionalne zakonodaje omejuje enake možnosti ženske in moškega oziroma
matere in očeta ter zmanjšuje varstvo noseče delavke in še
nerojenega otroka.
Slovenija se bo še naprej zavzemala za čim prejšnje
sprejetje Uredbe o razširitvi določb Uredbe št. 883/2004 na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le
na podlagi njihovega državljanstva. Ker na junijskem zasedanju
Sveta ni bilo doseženo soglasje, smo se znašli v težkem položaju, ko za državljane EU že veljata novi uredbi o koordinaciji
sistemov socialne varnosti, za državljane tretjih držav pa se še
naprej uporabljata stari.
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Med predsedovanjem prihodnjega tria bo Evropska komisija objavila vrsto zakonodajnih predlogov o varnosti in zdravju
pri delu (elektromagnetna polja, mišično‑skeletno tveganje,
varnost pomorskih delavcev). Slovenija bo dejavno sodelovala
pri sprejemanju aktov ter se zavzemala za zagotavljanje čim
višje stopnje varnosti in zdravja pri delu.
Dejavno bo sodelovala tudi v razpravi o socialnih storitvah
splošnega pomena. Zavzemala se bo za povečanje njihove
kakovosti in dostopnosti.
Evropsko leto 2010 bo zaznamoval boj proti revščini in
socialni izključenosti. Slovenija bo na različne načine prispevala k uresničevanju zastavljenih ciljev. Njene dejavnosti bodo
usmerjene posebno na: 1) ozaveščanje čim širšega kroga
prebivalstva o revščini in socialni izključenosti, 2) seznanjanje
najbolj ranljivih skupin z možnostmi za premostitev in izhod iz
stisk, v katerih so se znašli, 3) pomen in razvijanje različnih
oblik solidarnosti in prostovoljstva.
Slovenija bo tudi dejavna udeleženka priprav pravne podlage za evropsko leto aktivnega staranja 2012.
Enakost spolov in nediskriminacija
Slovenija podpira krepitev integracije načela enakosti
spolov v lizbonski strategiji po letu 2010, s posebnim poudarkom na odpravi razlik v plačilu med ženskami in moškimi ter
na zagotavljanju enakosti spolov v odzivih na gospodarsko in
finančno krizo.
Sodelovala bo pri ovrednotenju Načrta Evropske komisije za enakost med ženskami in moškimi, 2006–2010 ter
pri opredeljevanju prednostnih usmeritev in pripravi prihodnje
okvirne politike Evropske komisije za enakost spolov. Posebna
pozornost bo namenjena peti obletnici sprejetja Evropskega
pakta za enakost spolov, njegovi dosedanji izvedbi ter načrtu
za prihodnje izvajanje.
Slovenija bo prav tako sodelovala pri nadaljevanju sistematičnega spremljanja izvajanja pekinških izhodišč za ukrepanje, in sicer pri ovrednotenju izvajanja obdobja Peking +15 in
pri dogovoru o delu na ravni EU v prihodnjem obdobju.
Na zakonodajnem področju bo Slovenija sodelovala pri
sprejemanju Direktive o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost
ali spolno usmerjenost, s katero želi EU vzpostaviti enotno
najmanjšo raven zaščite pred diskriminacijo zaradi naštetih
osebnih okoliščin tudi zunaj zaposlovanja, dela in poklicnega
usposabljanja.
Slovenija se zavzema še za čim prejšnje sprejetje predloga Sklepa Sveta o potrditvi Konvencije Združenih narodov
o pravicah invalidov s strani Evropske skupnosti.
ZDRAVJE
Javno zdravje
Slovenija bo dejavno sodelovala v aktivnostih in razpravi
o ukrepih, napovedanih v sporočilu Evropske komisije Solidarnost na področju zdravja: zmanjšanje neenakosti na področju
zdravja v EU. Evropski svet je junija 2008 na predlog slovenskega predsedstva v svojih sklepih poudaril pomen zmanjševanja razlik na področju zdravja in pričakovane življenjske dobe v
EU; zmanjševanje neenakosti v zdravju je tudi eden od ključnih
ciljev zdravstvene strategije EU za obdobje 2008–2013 in prenovljene socialne agende iz leta 2008. V povprečju se raven
zdravja v EU v zadnjih desetletjih stalno izboljšuje: evropski
državljani živijo dlje in bolj zdravo kot prejšnje generacije.
Vendar pa v državah članicah, med njimi in med posameznimi
skupinami prebivalstva še vedno obstajajo prevelike razlike,
ki so povezane s socialno‑ekonomskimi dejavniki, življenjskim
slogom, dostopom do preventivnih programov in kakovostnega zdravstvenega varstva. Med predsedovanjem naslednjega
tria bo posebna pozornost namenjena spodbujanju zdravega
načina življenja in zdravih prehranjevalnih navad, ukrepom za
preprečevanje debelosti in odvisnosti (npr. kajenje, uživanje
alkohola, drog itd.) ter zdravstvenim potrebam otrok, najstnikov
in drugih ranljivih skupin.
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Zmanjševanje bremena raka je bila glavna prednostna
naloga slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju
zdravja. Slovenija je tako pomembno prispevala k pripravi ukrepov EU za zmanjševanje bremena te bolezni ter neenakosti pri
obolevnosti in preživetju rakavih bolnikov. Na podlagi Sporočila
Evropske komisije o boju proti raku bo kot skupna dejavnost
vzpostavljeno evropsko partnerstvo za boj proti raku za obdobje
2009–2013 s številnimi dejavnostmi, ki so namenjene omejitvi
teh obolenj in v katere se bo Slovenija dejavno vključila.
Na področju zakonodajnega urejanja se bo nadaljevala
obravnava v decembru 2008 objavljenega predloga Direktive o
standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih
za presaditev. Slovenija podpira ureditev tega področja na ravni EU, saj se tako zmanjšuje tveganje za bolnike in zagotavlja
visoka raven varovanja zdravja, izboljšujejo pa se tudi možnosti
za razpoložljivost in izmenjavo organov ter se preprečuje morebitno trgovanje z organi.
Glede predloga Direktive o uveljavljanju pravic pacientov
na področju čezmejnega zdravstvenega varstva, o katerem politični sporazum na zasedanju Sveta v decembru ni bil dosežen,
je kljub napovedi Evropske komisije o možnosti umika predloga
iz postopka mogoče pričakovati nadaljevanje razprave med
naslednjimi predsedstvi Svetu. Večina stališč in predlogov Slovenije je bila v dosedanjem postopku ustrezno uveljavljena, odprto pa ostaja vprašanje enakosti pacientov oziroma povezave
med pravicami do zdravstvenih storitev, vključno s pravico do
dostopa do določenih zdravstvenih izvajalcev v nacionalnem
sistemu in v drugih državah članicah. Slovenija si bo prizadevala za izboljšanje teh rešitev tudi zato, ker se zdravstvene
storitve po svoji naravi razlikujejo od ekonomskih storitev in je
zato potreben tehten premislek o pozitivnih oziroma negativnih
učinkih na varno, kakovostno in enako dostopno zdravstveno
varstvo ter stabilno delovanje zdravstvenih služb.
Na področju obvladovanja nalezljivih bolezni in zagotavljanja zdravstvene varnosti v luči pandemije nove gripe bo
Slovenija sodelovala v ovrednotenju do sedaj izvedenih ukrepov in dejavno prispevala k pripravi nadaljnjih koordiniranih
aktivnosti v EU.
Zdravila in medicinski pripomočki
S področja zdravil se pričakuje nadaljnja razprava o zakonodajnih predlogih glede farmakovigilance in boja proti ponarejenim zdravilom. Slovenija praviloma podpira predlog Direktive
o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini
glede farmakovigilance. Njegov cilj je namreč okrepitev, racionalizacija in poenostavitev sistema farmakovigilance, saj bo
prispeval k višji ravni varovanja zdravja v EU v zvezi z zdravili.
Vendar pa se Slovenija ne strinja s predlogom spremembe
spornega določila, t.i. Cyprus clause, ki uvaja izjeme od obveznih pravil za trženje zdravila. Menimo namreč, da določilo
ni v skladu s predlogom, ki je nastal iz potrebe po okrepitvi
farmakovigilance v EU, in ne s prizadevanjem za varovanje
javnega zdravja ter da je diskriminacijsko do držav članic, ki
imajo majhne trge.
Slovenija pozdravlja tudi splošne cilje in opredelitve predloga spremembe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
glede preprečevanja vdora ponarejenih zdravil v legalno distribucijsko verigo. Natančneje, podpira krepitev obveznosti in
zahtev za ekonomske operaterje, saj je podobne ukrepe delno
uvedla v nacionalno zakonodajo, še preden je to predlagala
Evropska komisija. Prav tako Slovenija podpira predlog, da se
uvedejo obvezne varnostne oznake na pakiranju zdravila, zato
da se zagotovi njegova identiteta, vendar pod pogojem, da se
s tem ne onemogoči vzporedni uvoz.
Živila
Slovenija podpira pripravo revizije osnovne Direktive
2009/39/ES, ki ureja področje živil za posebne prehranske
namene in sodeluje pri njej, podpira pa tudi rešitve, ki bodo na
eni strani zagotavljale najvišjo raven zaščite občutljivih skupin
potrošnikov in na drugi poenostavljene postopke za industrijo.
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Kemikalije
Uredba REACH je v svoji prvi izvedbeni fazi. V bližnji
prihodnosti jo bo treba prilagoditi zahtevam pozneje sprejete
Uredbe GHS, na novo določiti zahteve glede priloge II (varnostni listi) in sprejeti seznam snovi, ki bodo predmet avtorizacije
(priloga XIV). Za Slovenijo je zelo pomembno, da se na seznam
v prilogo XIV uvrstijo tiste kemikalije, ki povzročajo nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Med kemikalijami, pri
katerih tveganja ne moremo opredeliti (in je poznana le stopnja
nevarnosti), pa le tiste, ki ne bodo imele prevelikih negativnih
posledic za slovensko industrijo.
Slovenija podpira predlog Uredbe o dajanju v promet in
uporabi biocidnih proizvodov, saj ta posodablja in poenostavlja
zakonodajo o dajanju biocidnih proizvodov v promet. Podpira
tudi posodobitev sedanje ureditve, tako pa razjasnitev dvoumnosti in nedoslednosti, ki jo je vsebovala, zato bo v postopku
pozorna predvsem na rešitve, ki bodo omogočale izvedljivost
na strani industrije in na strani pristojnih organov. Pri tem se
mora ohraniti visoka raven zaščite ljudi, živali in okolja v povezavi s konkurenčnostjo industrije.
IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ŠPORT
Izobraževanje in usposabljanje
Slovenija se bo zavzemala, da bosta izobraževanje in
usposabljanje v prenovljeni lizbonski strategiji po letu 2010
dobili pomembno vlogo.
Ustvarjalnosti in inovativnosti, ki sta del novega strateškega načrta sodelovanja na področju izobraževanja (E&T2020),
Slovenija pripisuje velik pomen za prihodnjo konkurenčnost EU.
Prizadevala si bo za odločne in temeljite spremembe v šolskem
izobraževanju, kar bo okrepilo sodelovanje pri splošnem šolskem izobraževanju. Tema je v tesni povezavi s prizadevanjem
za pravičnost in enakost, za kar se bo zavzemala tudi Slovenija; zlasti bo ta prednostna naloga poudarjena v letu 2010 – letu
boja proti revščini in socialni izključenosti.
Strokovni razvoj učiteljev in strokovnega vodstva bo eno
od slovenskih prednostnih področij. Tema je tesno povezana s
spremenjeno vlogo učitelja, ki jo zahteva heterogenost razredov, globalizacija in vse močnejše mešanje kultur, vedno hitrejši
pretok znanja, nove komunikacijske tehnologije in nove naloge
učiteljev, povezane z odpiranjem in večjo avtonomijo šol.
Glede vloge izobraževanja v trikotniku znanja (izobraževanje–raziskave–inovacije) bo Slovenija poleg ključnega
pomena visokega šolstva poudarjala tudi vse druge izobraževalne ravni. To bo narekovalo reformo učnih načrtov, ki bodo
vključevali ustvarjalnost, inovacije, podjetništvo ter nadaljnji
razvoj pedagoškega orodja in raziskovalnih metod. Proces bo
omogočil razvoj novih načinov ocene kakovosti.
Slovenija bo dala poudarek tudi razvoju poklicnega izobraževanja in usposabljanja kot bistvenega elementa vseživljenjskega učenja ter povezovanju z visokošolskim segmentom (povezovanje københavnskega in bolonjskega procesa).
Še posebej se bo zavzemala za kvalitetno povezovanje
izobraževanja v šoli in v neposrednih delovnih procesih. Zavzemala se bo, da se višje strokovno izobraževanje uveljavlja kot
kratko terciarno izobraževanje, ki je del bolonjskega procesa.
Slovenija bo prav tako v okviru vseživljenjskosti učenja
podpirala in razvijala izobraževanje in učenje odraslih, ki je
eden od ključnih dejavnikov za višanje ravni znanja in usposobljenosti za različne življenjske vloge, saj vpliva na izboljševanje kakovosti življenja vsakega posameznika ter izenačevanje
možnosti in povečevanje socialne vključenosti posameznika,
zato bo tudi v prihodnje spodbujala vključevanje odraslih prebivalcev v vseživljenjsko učenje.
Mladina
Slovenija si bo na evropski ravni, v skladu z novim okvirom sodelovanja za mladinski sektor, prizadevala za uresničevanje Evropskega mladinskega pakta, ki prednostno opozarja
na tesnejše sodelovanje med mladinskimi politikami, predvsem
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glede izobraževanja, zaposlitve, socialne vključenosti, kulture
in zdravja.
Stališče Slovenije je, da se hkrati s tesnejšim povezovanjem mladinskih politik na horizontalni ravni prednostno uveljavljajo ukrepi, ki bodo zagotavljali nadaljnji razvoj strukturnega
dialoga med predstavniki mladine in vladnimi avtoritetami. Naša
država si bo prizadevala za uresničevanje ukrepov spodbujanja aktivnega državljanstva in medkulturnega učenja, socialne
vključenosti in solidarnosti ter prostovoljnih dejavnosti, ki bodo
zlasti v ospredju v letu 2011, letu prostovoljstva.
Kultura in avdiovizualna politika
Na evropski ravni bo Slovenija podpirala uresničevanje
Delovnega načrta za področje kulture, 2008–2010, zlasti njegovih petih prednostnih nalog, in sicer: za spodbujanje večjega pretoka umetnikov in drugih strokovnjakov na kulturnem
področju, za zagotavljanje boljše dostopnosti kulture – tudi z
nadaljnjo uveljavitvijo t.i. ljubljanskega procesa obnove kulturne
dediščine v Jugovzhodni Evropi, ki prispeva k približevanju
držav tega območja EU –, za razvoj podatkov, statistike in metodologij na kulturnem področju ter izboljšanje njihove primerljivosti, za karseda učinkovit izkoristek zmogljivosti kulturnih in
ustvarjalnih panog, zlasti malih in srednje velikih podjetij, ter za
uveljavljanje in izvajanje Konvencije Unesca o zaščiti in spodbujanju raznovrstnosti kulturnih izrazov. Sodelovala bo tudi pri
pripravi delovnega načrta za prihodnje obdobje.
Slovenija je odigrala pomembno vlogo pri vključitvi kulture
in ustvarjalnosti v lizbonsko strategijo s sklepi Evropskega sveta z dne 13. in 14. marca 2008, zato si bo še naprej prizadevala
za krepitev vloge kulturnih in ustvarjalnih vsebin v prenovljeni
lizbonski strategiji po letu 2010. Zavzemala se bo za vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med kulturnimi, ustvarjalnimi in
drugimi sektorji, predvsem gospodarskim, znanstvenim, izobraževalnim in tehnološkim, posebno pozornost pa bo posvetila
politikam in virom za razvoj kulturnih in ustvarjalnih industrij.
Izboljšanje položaja knjižnih založnikov, ki izdajajo dela
v jezikih z majhnim številom govorcev – Knjižni založniki v
majhnih jezikovnih skupnostih EU, kot je slovenska, se soočajo
s številnimi težavami pri izdajanju knjig, ena od pomembnih pa
je nestimulativna stopnja DDV‑ja na knjigo. Zato si bo Slovenija
prizadevala, da se kot eden od možnih ukrepov za izboljšanje
položaja založnikov knjig v jezikih z majhnim številom govorcev vzpostavi možnost odobritve ničelne stopnje DDV‑ja na
knjigo kot splošnega ukrepa, ki bi prispeval k jezikovni in kulturni raznolikosti, podprl ustvarjalnost ter izboljšal dostopnost
knjig bralcem. Še posebej bi bil tak ukrep smiseln pri majhnih
jezikovnih skupnostih, saj proti uvedbi le‑tega ne more biti argumentov notranjega trga, kadar gre za prodajo knjig majhnih
jezikov, ki se odvija na lokalni ravni in s tem ne izkrivlja konkurence na notranjem trgu.
V prihodnjem obdobju se bo delo na avdiovizualnem
področju nanašalo predvsem na dostopnost kulturnih in avdiovizualnih vsebin na svetovnem spletu, na njihovo digitalizacijo,
omogočanje trajne hrambe in s tem povezan razvoj novih poslovnih modelov. Razvoj politik na tem področju je povezan z
reševanjem vprašanj o zagotavljanju avtorskih in sorodnih pravic ter z državno pomočjo. V tem okviru bo Slovenija dejavna
predvsem pri razvoju evropske digitalne knjižnice Europeana
in prizadevanju za izboljšanje medijske pismenosti.
Šport
Slovenija zastopa stališče, da se še naprej uresničujejo
priporočila bele knjige o športu v obliki delovnega načrta »Pierre de Coubertin«, po katerem tudi sama deluje.
Zaradi pomembne vloge športa ter njegove tesne povezave z izobraževanjem, zdravjem, kulturo in znanostjo si bo še
naprej prizadevala za uporabo športa kot sredstva za povezovanje različnih socialnih in kulturnih skupin v družbo, ki bo poudarjeno predvsem v letu 2011 – letu prostovoljstva, ter športa
kot sredstva za vzgojo v duhu demokratičnega državljana EU.
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Glede sodelovanja EU s Svetovno agencijo za boj proti
dopingu (WADA – World Anti‑Doping Agency) Slovenija podpira
stališče, da države članice EU nastopajo enotno in usklajeno
pri ključnih vprašanjih. Tudi v prihodnjem obdobju bo dejavna
v boju proti dopingu v skladu s kodeksom WADA.
Športno področje naj se čim prej vključi v politično delovanje EU. V zvezi s tem si bo Slovenija prizadevala sodelovati pri
oblikovanju strateških načel, ciljev in meril za prihodnji Program
za šport.
Jezikovna in kulturna raznolikost ter večjezičnost
Slovenija se bo zavzemala za takšen razvoj jezikovne in
kulturne raznolikosti ter večjezičnosti, ki bodo omogočale upoštevanje posebnih pravic tradicionalnih narodnostnih, etničnih
in jezikovnih manjšin ter njihovih pripadnikov.
PROMET
Slovenija bo na prometnem področju namenila osrednjo pozornost trajnostni mobilnosti, ki je v osrčju prihodnje
prometne politike EU v novem sporočilu Komisije Trajnostno
naravnana prihodnost prometa: usmeritev k povezanemu, tehnološko naprednemu in uporabnikom prijaznemu prometnemu
sistemu.
Slovenija podpira povezovanje ciljev trajnostnega razvoja
v prometno politiko, kot ključni problem pa vidi v sklenjenosti
povezav med gospodarsko rastjo in negativnimi vplivi na okolje. Močno povečanje svetovne trgovine in globlje medsebojno
povezovanje v razširjeni EU sta v zadnjem desetletju preprečila
razklenitev rasti tovornega prometa od rasti BDP. Proces je posledica dodatnega povpraševanja gospodarstva po prometnih
storitvah. Slovenija meni, da bo za razklenitev te povezave
nujno upoštevati gospodarske, družbene in okoljske potrebe
ter obstoječe podnebne spremembe, zato moramo zagotoviti
sodelovanje med različnimi politikami. Oblikovati bo treba jasne
programe glede razmeščanja dejavnosti v prostoru. Ključno je
celotno področje potreb in njihovega obvladovanja na globalni
ravni. Brez takšnih ukrepov si je težko zamišljati uresničitev
ciljev mobilnosti. V prihodnji prometni politiki EU bo več pozornosti namenjene sodelovanju EU s tretjimi državami, pri čemer
bo poseben poudarek na zahodnem Balkanu.
Po mnenju Slovenije je treba podpreti načelo somodalnosti kot prvo prednostno nalogo prihodnje prometne politike
EU – noben način prevoza ne sme biti privilegiran, ampak je
treba kar najbolj izkoristiti in razviti prednosti vseh ter zagotoviti
njihovo medsebojno povezovanje. V tem smislu ima Slovenija
z Luko Koper, križanjem V. in X. koridorja ter s tem povezano geostrateško lego primerjalne prednosti pred državami v
regiji. Tako bo na prometnem področju namenila posebno
pozornost napovedani prenovi Odločbe o vseevropskem prometnem omrežju (TEN‑T), pri čemer se bo zavzemala za
ohranitev obstoječih 30 prednostnih projektov, opredeljenih v
obstoječi odločbi. Za Slovenijo je pomembna tudi napovedana
prenovitev zakonodaje prvega železniškega svežnja s poenostavitvijo in posodobitvijo zakonodajnega okvira za dostop do
trga železniškega prometa ter predlog o železniškem omrežju
za konkurenčen tovorni promet, ki ga v delovnih telesih Sveta
že obravnavajo. Slovenija bo namreč v prihodnosti vložila
veliko truda v reorganizacijo železniškega sektorja, da bi se
povečala njegova učinkovitost, in v posodabljanje železniške
infrastrukture. V ta namen pripravlja poglobljeno študijo, ki
bo poleg nujnega zagotavljanja organizacije, skladne s pravom Skupnosti, poskušala najti odgovore za finančno vzdržno
opravljanje železniških storitev v državi. Pri tem se načrtuje
pospešeno vlaganje v železniško infrastrukturo, predvsem v
prednostni projekt št. 6.
Za Slovenijo je vsekakor pomembna tudi varnost cestnega prometa in priprave na sprejetje novega delovnega
evropskega načrta za varnost cestnega prometa od leta 2011
do 2020. Zdajšnje število mrtvih na evropskih cestah, vključno
z Slovenijo, ne sledi dosegu zastavljenega cilja EU – 50% manj
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mrtvih do konca leta 2010. V naši državi v zadnjem obdobju
zaznavamo celo negativna gibanja, zato predvidevamo okrepljene dejavnosti na tem področju v EU in na nacionalni ravni.
Prav tako Slovenija podpira vse dejavnosti v zvezi z javnim potniškim prometom, še posebno na urbanih in mestnih
območjih. V zvezi s tem je bilo letos oktobra predstavljeno
Sporočilo Komisije o akcijskem načrtu mobilnosti v mestih. Slovenija izrecno podpira predlog tega načrta, saj meni, da je reševanje navedene problematike ključ pri zagotavljanju trajnostne
mobilnosti in povezano z uresničevanjem prometne politike EU.
Ta načrt zagotavlja začetek dolgoročnega procesa in sovpada
z izdajo sporočila Evropske komisije o novi prometni politiki
za obdobje do leta 2020. Problematika prometa v mestih tako
prevzema osrednjo mesto zagotavljanja trajnostne mobilnosti.
ENERGIJA
Osrednja dejavnost na področju energije bo sprejetje akcijskega načrta 2010–2012 na Evropskem svetu marca 2010.
Strateški dokument je ključen za nadaljnje oblikovanje celostne
evropske energetske politike kot odgovor na poglavitne izzive,
s katerimi se srečujemo na tem področju, zato bo Slovenija pri
njegovem oblikovanju dejavno sodelovala.
Povečanje zanesljive oskrbe z energijo je po pogostih
plinskih zapletih ena ključnih nalog. Slovenija je že vključena
v oblikovanje nove Uredbe o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom, po kateri bodo države članice pri motnjah v oskrbi popolnoma pripravljene z jasnimi in učinkovitimi
načrti za izredne razmere, ki vključujejo vse zainteresirane
strani in v celoti upoštevajo evropsko razsežnost vsake večje
motnje. Ti načrti bodo temeljili na ustreznih ocenah tveganja.
Slovenija načelno podpira predlagane rešitve in se strinja z
napovedanimi spremembami. Imamo pa nekatere pomisleke
zaradi infrastrukturnih standardov. Za nas je pomembno, da
se upošteva regijsko doseganje teh standardov, ki morajo biti
opredeljeni natančneje.
Slovenija bo dejavna tudi pri: določitvi in izločitvi ovir pri
naložbah; prenovi obstoječega sistema EU za spremljanje
naložb v energetiki; prenovi obstoječega mehanizma TEN‑E
(čezevropska energetska omrežja), pa tudi nadaljevanju dela
s prednostnimi projekti, opredeljenimi v 2. strateškem energetskem pregledu. V Sloveniji oba sistemska operaterja (za
elektriko in zemeljski plin) sodelujeta v okviru ENTSO‑E in
ENTSO‑G glede razvoja vseevropskih omrežij ter pričakujeta
izdelavo desetletnega razvojnega načrta za raven EU že s
koncem leta 2010.
Eden glavnih elementov zanesljive oskrbe je tudi delujoč,
enoten in konkurenčen notranji energetski trg. Slovenija meni,
da ne sme biti ovir pri izvajanju tretjega zakonodajnega svežnja, katerega glavni namen je nadaljevati sproščanje energetskih trgov ter povečati njihovo učinkovitost in preglednost.
Treba bo sprejeti prenovljen Akcijski načrt za energetsko
učinkovitost (EEAP), če želi EU izboljšati učinkovito rabo energije in hkrati doseči zastavljeni 20‑odstotni cilj do leta 2020.
Slovenija prav tako podpira namero naslednjega predsedujočega tria, da čim hitreje zaključi zdaj obravnavane akte o energetski učinkovitosti (Direktiva o energetski učinkovitosti stavb,
Direktiva o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki
vplivajo na rabo energije, z uporabo nalepk in standardiziranih
podatkov o izdelku ter Uredba o označevanju pnevmatik glede
na izkoristek goriva in druge bistvene parametre).
Za doseganje ciljev podnebno‑energetska svežnja kot
razvoja znanja in tehnologij Slovenija podpira tudi učinkovitejše
izvajanje Strateškega načrta za energetsko tehnologijo, ki vključuje obširen evropski program za udejanjenje energetskega
raziskovanja. Načrt SET je tehnološka podlaga energetske in
podnebne politike EU, ki določa vrsto »ključnih izzivov energetskih tehnologij« za naslednjih deset let, zato da se izpolnijo
kratkoročni cilji (2020) in pripravi podlaga za izpolnjevanje dolgoročnih izzivov (2050). V prihajajočem obdobju bo treba predvsem zagotoviti složnost načrta z obstoječimi in načrtovanimi
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finančnimi programi (npr. 7. okvirni program, Načrt za oživitev
gospodarstva). Zato je Evropska komisija sprožila tudi razpravo
o vlaganju v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika, ki se
je začela konec leta 2009. Menimo, da bo vlaganje v razvoj
tehnologij z nizkimi izpusti ogljika dodatno utrdilo in potrdilo
pomen, vlogo in neodvisnost EU glede brezogljičnih tehnologij
in tehnoloških inovacij ter prineslo nove priložnosti za učinkovitejše varstvo okolja, za odpiranje novih industrijskih panog in
prestrukturiranje že obstoječih ter omogočilo zaposlovanje na
delovnih mestih, ki se bodo odprla.
Jedrska energija je pomemben vir energije tudi v Sloveniji,
zato bomo dejavno vključeni v razpravi glede nove Direktive o
varnem in trajnostnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki, pa
tudi v pregledu temeljnih varnostnih standardov.
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA
Kmetijstvo
Prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013 – Slovenija podpira ohranitev te politike na ravni EU v sedanji obliki,
s skupnimi pravili in mehanizmi na tem področju. Slovensko
kmetijstvo, ki je zaradi naravnih danosti in neugodne kmetijske
sestave v izrazito slabem položaju proti globalnim igralcem in
najbolj razvitemu delu kmetijstva v EU, še zlasti potrebuje skupen EU‑okvir, ki bo omogočil primerljive in dolgoročno stabilne
danosti gospodarjenja za vse proizvajalce na skupnem trgu
EU. Prihodnja skupna kmetijska politika mora podpirati razvoj
trajnostnega in večnamenskega kmetijstva ter postati bolj odzivna in prilagodljiva glede na spremembe.
Neposredna plačila (I. steber skupne kmetijske politike)
odločilno prispevajo k zagotavljanju stabilnosti in omogočajo
razvoj evropskega in s tem tudi slovenskega kmetijstva. Kakršne koli takojšnje korenite spremembe in znižanje plačil bi
to stabilnost in razvoj lahko ogrozili. Zato menimo, da je treba
neposredna plačila ohraniti tudi v prihodnji skupni kmetijski
politiki. Zaradi bolj ciljno usmerjenih plačil sicer kaže bolj poenotiti sheme neposrednih plačil, s čimer bi odpravili sedanje
izkrivljanje konkurenčnosti in navezavo na zgodovinska plačila.
Pri tem je treba upoštevati postopnost uvedbe sprememb ter
nacionalne in regionalne naravne in strukturne značilnosti v
kmetijstvu. Potrebne so rešitve, ki bodo proizvodno nevezane,
hkrati pa bi omogočale nadaljnji razvoj živinoreje. Vidimo jih
v ohranitvi neposrednih plačil kot sistemske, a ciljne podpore
kmetijstvu, v obliki nadomestila za izpolnjevanje višjih minimalnih zahtev glede varovanja okolja in dobrega počutja živali,
predvsem če jih gledamo z zornega kota tega, kar se zahteva
od pridelovalcev v tretjih državah. Ohraniti velja tudi možnost,
da država članica uvede nekatere posebne ukrepe, s katerimi
zagotavlja uspešen razvoj kmetijstva na/v posebno občutljivih
območjih in sektorjih.
Nadaljnja liberalizacija in globalizacija, rast prebivalstva in
s tem povečano povpraševanje po hrani, odvisnost od energentov in možnih negativnih učinkov podnebnih sprememb bodo
prispevali k večjemu nihanju na kmetijskih trgih. Zato menimo,
da bo treba neposredna plačila tudi v prihodnje dopolnjevati
z ustreznimi ukrepi tržne cenovne politike v obliki učinkovite
varnostne mreže. Ker so ti ukrepi v izključni pristojnosti EU,
pričakujemo večjo odzivnost in prilagodljivost na tržne razmere
v posameznih sektorjih ob prevelikih tržnih nihanjih. Zdaj sta
problem prašičereja in mlečni sektor. Ukrepi, ki se izvajajo, ne
bodo zadostni. Glede na stanje v mlečnem sektorju je treba
poleg učinkovitejših ukrepov tržne cenovne politike vzpostaviti
rešitve za uspešno delovanje celotne mlečnopredelovalne verige, da bi dosegli enakomernejšo porazdelitev dodane vrednosti
in pogajalskih moči med proizvajalci, predelovalno industrijo in
trgovino na drobno.
Razvoj podeželja – Slovenija se zavzema, da evropska
politika razvoja podeželja kot moderna, ciljno usmerjena politika skupaj s politiko prvega stebra tudi po letu 2013 tvori
neločljivo celoto. Ukrepi politike razvoja podeželja bistveno
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dopolnjujejo ukrepe I. stebra tako pri spodbujanju konkurenčnosti kmetijstva, izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in
krepitvi ekonomske vitalnosti podeželskih območij kot tudi s
ciljno naravnanimi ukrepi, namenjenimi ohranjanju kmetijstva
in s tem tipične kulturne krajine na območjih s težjimi pogoji za
kmetijsko dejavnost, izboljšanju dobrobiti živali ter spodbujanju
okolju prijaznejših kmetijskih praks, vključno s prilagajanjem
na določene nove izzive (blažitev in prilagajanje na podnebne spremembe, ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostno
upravljanje z vodami, pridobivanje energije iz obnovljivih virov
ter prestrukturiranje mlečnega sektorja).
V okviru razprav o prihodnosti Skupne kmetijske politike
se bo Slovenija še posebej zavzemala za ohranitev izravnalnih plačil za kmetijska gospodarstva na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Med ta območja se
namreč uvršča kar 86,3 odstotka površine države oziroma 74,2
odstotka vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. V ukrep izravnalnih plačil OMD je tako vključenih kar okoli 49 000 kmetijskih
gospodarstev in 330 000 ha kmetijskih površin v uporabi. Ta
izjemno velik delež območij OMD in zanimanje kmetovalcev za
vključitev v ukrep potrjujeta, da so izravnalna plačila ključna za
ohranitev kmetijstva v Sloveniji, zaradi česar si bomo prizadevali za ohranitev ukrepa in njegovo izpopolnitev, še posebno,
če se bosta bistveno spremenili višina in oblika neposrednih
plačil.
Slovenija se bo z vidika prihodnosti Skupne kmetijske
politike zavzemala za ohranitev močnega II. stebra, izostritev
njegove vloge in vsebine. Zavzemamo se, da politika razvoja
podeželja tudi v prihodnje krepi večnamenskost kmetijstva in
s tem zagotavljanje javnih dobrin v kmetijstvu. Prav tako se z
vidika širšega socio‑ekonomskega razvoja podeželja, njegove
vezanosti na kmetijske in s kmetijstvom povezanih dejavnosti
zavzemamo, da ukrepi razvoja podeželja tudi po letu 2013
prispevajo h krepitvi ekonomske vitalnosti na podeželju.
Gozdarstvo
Slovenija si bo še naprej prizadevala za zagotavljanje
pogojev za sonaravno trajnostno gospodarjenje z gozdovi v
skladu z načeli trajnosti ter varstva okolja in naravnih vrednot.
Nadaljevala bo tudi dejavno sodelovanje pri usklajevanju
Uredbe o nelegalni sečnji v okviru Sveta in se pri tem zavzemala za ukrepe, ki bodo preprečevali tako sečnjo v Evropi in svetu,
hkrati pa ne bodo preveč administrativno obremenili lastnikov
gozdov ter uvoznikov lesa in lesnih izdelkov za trg EU. Slovenija bo kot ena od sopodpisnic pisma, ki ga je naslednja predsedujoča Španija naslovila na Evropsko komisijo, posegala
tudi v razpravo o ukrepih, ki jih bo Komisija predvidela v zeleni
knjigi o varstvu gozdov. Naše sodelovanje bo potrebno tudi pri
usklajevanju skupnega stališča EU v iskanju najboljših načinov
financiranja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi za izvajanje
pravno nezavezujočega inštrumenta o vseh tipih gozdov v okviru Foruma Združenih narodov za gozdove (UNFF). Slovenija
se bo osredotočila na usklajevanje skupnega stališča EU do
pobude za konvencijo o gozdovih na vseevropski ravni v okviru
Ministrskih konferenc o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE).
Varna in kakovostna hrana
Slovenija med svoje prednostne naloge poleg konkurenčnega in v prihodnost usmerjenega kmetijstva uvršča tudi
zagotavljanje varne in kakovostne hrane, vključno s spodbujanjem pridelave in proizvodnje tradicionalnih vrst hrane, kot so
izdelki z označbo geografskega porekla, geografsko označbo,
označbo višje kakovosti, označbo tradicionalnega ugleda ter
ekološki in integrirani izdelki.
Na področju varne hrane se bo Slovenija tudi v prihodnje
zavzemala za izvajanje integriranega pristopa varne hrane za
zagotavljanje enake ravni varovanja zdravja ljudi in varstva
potrošnikov na območju EU ter delovanje notranjega trga EU.
Zato bo Slovenija podprla vsa prizadevanja na evropskem nivoju za enotne in usklajene ukrepe v celotni prehranski verigi od
»njive do mize«. To vključuje tako veterinarski kot fitosanitarni
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nadzor v prometu, pri pridelavi in predelavi hrane in krme ter
postopke, povezane s sistemom identifikacije in registracije
živali, rejskimi programi in genskimi viri v okviru zootehnike in
gensko spremenjenimi rastlinami.
Na področju živil si bo Slovenija prizadevala za zastopanje svojih interesov v okviru razprav za sprejem Uredbe o
zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Prav tako Slovenija podpira nadaljevanje razprav o novem zakonodajnem
okviru za nova živila.
Glede gensko spremenjenih organizmov se junija 2010
predvideva predstavitev poročila Evropske komisije o vključitvi
socio‑ekonomskih vplivov v postopke odobritev gensko spremenjenih organizmov. Slovenija prednostno podpira nadaljevanje razprav na nivoju EU. Prav tako se sredi leta 2010 pričakuje
poročilo zunanjih presojevalcev glede izvajanja in učinkovitosti
dveh predpisov s področja gensko spremenjenih organizmov
(Uredba 1829/2003 in Direktiva 2001/18). Republika Slovenija
bo v razpravah zagovarjala stališče previdnostnega principa
ter bo glasovala proti uvajanju in možnosti pridelave gensko
spremenjenih organizmov. Zastopala bo stališče, da države
članice dobijo več možnosti za odločanje o pridelavi gensko
spremenjenih organizmov na njihovem območju. V procesu
odobritve posameznega gensko spremenjenega organizma bo
zagovarjala pomembno vlogo neodvisnih znanstvenih raziskav
pri pripravi ocene tveganja.
Slovenija se bo kot država članica EU tudi aktivno vključevala v razprave in priprave stališč EU za Codex Alimentarius, v
okviru katerega se oblikujejo mednarodni standardi, smernice
in priporočila za živila. Republika Slovenija bo pri tem zastopala stališče, ki bo poudarjalo interese varstva potrošnikov ter
varovanja zdravja ljudi, vključno z dobrimi poslovnimi običaji v
mednarodnem prometu z živili.
Veterinarske zadeve
Glede zdravstvenega varstva živali je v pripravi obsežna
prenova zakonodaje na ravni EU, saj se predvideva obsežen
zakonodajni sveženj, t.i. Zakon o zdravju živali. Sodelovanje
Slovenije pri pripravi tega novega zakona bo ena od prednostnih nalog na veterinarskem področju.
Pri mednarodnih zadevah v letih 2010 in 2011 pričakujemo nadaljevanje pogajanj EU s tretjimi državami, ki so pomembne trgovske partnerice, npr. Rusko federacijo, Kitajsko,
ZDA, Kanado. Slovenija bo pospešeno spremljala pogajanja
s tistimi državami, v katerih ima tudi njena industrija interes
za izvoz.
Fitosanitarne zadeve
Pri zdravstvenem varstvu rastlin se je na ravni EU začela
ocena sedanje ureditve preprečevanja vnosa in širjenja rastlinskih škodljivih organizmov, ki bo končana sredi leta 2010, nato
pa se bo pripravila strategija zdravstvenega varstva rastlin in
po letu 2012 predlogi sprememb zakonodaje na tem področju.
Slovenija si bo na ravni EU prizadevala, da se sistemi preprečevanja, odkrivanja in zatiranja posebno nevarnih rastlinskih
škodljivih organizmov ohranijo v sedanjem obsegu, okrepiti
pa je treba spremljanje stanja, zgodnje obveščanje in napovedovanje v okviru integriranega varstva rastlin in invazivnih
tujerodnih škodljivih organizmov.
Pričakujemo objavo Uredbe o dajanju fitofarmacevtskih
sredstev v promet in Okvirne direktive za doseganje trajnostne
uporabe pesticidov ter sprejetje Uredbe o statistiki pesticidov. V
naslednjih letih bo ključen poudarek na izvajanju novih zahtev,
predvsem v zvezi s spremembo nacionalne zakonodaje, vzpostavljanjem sistema zbiranja podatkov o uporabi pesticidov in
nacionalnim delovnim načrtom za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov, ki ga morajo države članice predložiti
Evropski komisiji do leta 2011.
Na podlagi Akcijskega načrta za pregled predpisov Skupnosti o trženju semena in razmnoževalnega materiala ter
sorodnih zadev bo Komisija pripravila osnutek nove Uredbe o
semenu in razmnoževalnem materialu ter jo v letu 2011 poslala
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Svetu. Slovenija podpira to pripravo, ker se bodo predpisi z
uredbo poenotili, njeno izvajanje pa bo učinkovitejše in poenostavljeno glede na zdaj veljavnih 12 direktiv s tega področja.
Podpira tudi vrednotenje predpisov o varstvu žlahtniteljskih
pravic Skupnosti, ki se bo začelo v letu 2010.
Ribištvo
Slovenija v skladu s skupno ribiško politiko EU podpira
pobude, ki so namenjene ohranjanju in trajnostnemu upravljanju ribolovnih virov.
V razpravi o reformi skupne ribiške politike se bo Slovenija zavzemala za upoštevanje posebnih lastnosti malega
priobalnega ribolova in regionalnih posebnosti ribištva ter tudi
potreb ribiških sektorjev, ki ne uporabljajo ribolovnih kvot oziroma niso vključeni v ureditve ribolovnega napora.
Slovenija se bo vključila v razpravo o določitvi natančnejših izvedbenih pravil za novo Uredbo o nadzoru v ribištvu, da se
pri pripravi izvedbenih pravil upoštevajo že uveljavljene dobre
prakse in da se slovenskemu ribiškemu sektorju ne naložijo
nepotrebne dodatne obremenitve.
Prav tako se bo Slovenija udeleževala usklajevanja držav
članic EU za zasedanja Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), da se zaščitijo interesi slovenskega ribištva.
Ker je za našo državo zelo pomembno tudi ribogojstvo, bo
Slovenija podprla pobude za izvajanje spremenjene Strategije
za trajnostni razvoj ribogojstva v Evropi.
OKOLJSKA POLITIKA
Horizontalni ukrepi – Slovenija si bo prizadevala za doslednejšo vključitev okolja v sektorske politike EU. Pri pripravi
prenovljenega okoljskega akcijskega načrta EU podpira bolje
opredeljene prednostne naloge EU do leta 2020 in ustrezno
mesto akcijskega načrta v hierarhiji strateških evropskih načrtov, kakršna sta lizbonska strategija in strategija trajnostnega
razvoja. Med največje izzive in prednostne naloge EU po
mnenju Slovenije, poleg podnebnih sprememb, sodijo biotska
raznovrstnost, trajnostna proizvodnja in potrošnja, ravnanje
z odpadki ter z njimi povezana učinkovita raba obnovljivih in
neobnovljivih naravnih virov, prav tako pa upravljanje vodnih
virov. Ustrezno mesto morajo najti tudi okolju prijazni davčni
ukrepi, vključno z okolju prijaznimi subvencijami.
Biotska raznovrstnost – naša država je s svojim deležem
območij Nature 2000 eden glavnih stebrov politike ohranjanja
biotske raznovrstnosti v EU. V pripravah na revizijo strategije
EU za ustavitev upadanja te raznovrstnosti po letu 2010 si bo
prizadevala za dosledno upoštevanje načel ohranjanja narave
in večjo odgovornost drugih partnerjev v EU. Posebno pozornost bo namenila trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi ter
večji skladnosti in povezavi med ukrepi v zvezi s podnebnimi
spremembami in biotsko raznovrstnostjo.
Trajnostna proizvodnja in potrošnja – Slovenija si bo prizadevala za čimprejšnji dogovor o manjkajočih elementih (na
primer o direktivi o energijskih nalepkah) iz širšega trajnostnega svežnja proizvodnje in potrošnje.
Varstvo pred industrijskim onesnaževanjem – zaradi celovitosti ter možnih velikih vplivov na gospodarstvo in zdravje
ljudi bo Slovenija glede industrijskega onesnaževanja namenila
posebno pozornost prenovi Direktive o zgornjih nacionalnih izpustih (t.i. Direktiva NEC) in nadaljevanju pogajanj za prenovo
direktive o preprečevanju industrijskega onesnaževanja (t.i.
direktiva IPPC). Področje je pomembno zlasti za Slovenijo, ker
je načrtovana prenova direktive o zgornjih nacionalnih izpustih
neločljivo povezana s sistemom ukrepov zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in ukrepov za zmanjševanje izpustov
prašnih delcev, pri kateri ima Slovenija z izvajanjem že zdaj
mnogo težav. Prav tako ima velike težave z izvajanjem veljavne
Direktive IPPC. Prizadevala si bo za pravo ravnovesje med
zaščito okolja in zdravjem ljudi ter iskala čim bolj stroškovno
učinkovite poti. Glede direktive se bo osredotočila na ustrezne
rešitve za obstoječe energetske objekte, ki bodo z letom 2023
prenehali obratovati.
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Varstvo tal – prav tako se bo Slovenija zavzemala za nadaljevanje razprave in za sprejetje Direktive o določitvi okvira
za varstvo tal, katere cilj je določiti skupno strategijo Skupnosti
za varstvo in trajnostno rabo tal. Želimo, da se skrb za tla vključi
v druge politike EU, da se ohrani vloga tal v trajnostni rabi, da
se prepreči njihova ogroženost in ublažijo negativni vplivi ter
da se razvrednotena tla toliko obnovijo, da ustrezajo sedanji
in predvideni rabi. Pri tem pa menimo, da je treba državam
članicam zaradi zahtevnosti direktive pustiti dovolj časa za
njeno izvajanje.
Vodna politika – Slovenija si bo še naprej prizadevala za
učinkovito upravljanje vodnih virov in usklajeno ukrepanje na
ravni EU. Kakovost pitne vode se mora prilagoditi novim zdravstvenim standardom, zagotoviti pa je treba tudi konsistentno
vodno politiko EU v skladu z Okvirno vodno direktivo. V tem
smislu Slovenija podpira pripravo revizije Direktive o pitni vodi
ter iskanje ustreznih rešitev za Sredozemlje in naraščajoče
zahteve v tem prostoru. Te zahteve imajo lahko hude posledice za ekosisteme, lahko pa tudi povzročijo gospodarske in
družbene omejitve. Zato je treba pripraviti ustrezne strategije
za uskladitev izboljšanja naravnih ekosistemov in ustrezno
upravljanje vodnih virov.
PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
Pravosodno sodelovanje
Slovenija pozdravlja prizadevanje EU glede prihodnjega
razvoja pravosodja in meni, da je treba osrednje mesto pri tem
nameniti nadaljnjemu pravosodnemu sodelovanju ter vzajemnemu priznavanju in izvrševanju sodnih odločb. Pri določitvi
političnih smernic za naslednjih pet let se Slovenija zavzema
za sprejetje kakovostnega stockholmskega programa in učinkovitega delovnega načrta za njegovo izvajanje.
Podpira tudi izboljšanje sodelovanja med sodnimi organi
in razumevanja različnih pravnih sistemov. Zagotoviti bi bilo
treba tudi boljši dostop do poglavitnih zakonov drugih držav
članic.
EU vse bolj postaja enotni prostor, ki omogoča vse učinkovitejše izvajanje pravic prostega pretoka oseb, storitev in
kapitala. To pa pomeni vse več razmerij s čezmejnim učinkom,
ki odsevajo v vsakdanjih situacijah in vključujejo tudi najobčutljivejši segment prebivalstva, otroke. Da bi vsem zagotovili čim
večjo pravno varnost, je za Slovenijo nadvse pomembno, da
so postopki čim učinkovitejši, čim cenejši in kar je le mogoče
poenostavljeni. Zato je nujno potreben sistem polnega medsebojnega priznavanja sodnih odločb.
Slovenija se zavzema za izboljšanje dostopa do pravnega
varstva za podjetja in za posameznike ter za uvajanje elektronskega poslovanja predvsem v različnih čezmejnih postopkih. V
tem smislu podpira tudi vzpostavitev in delovanje evropskega
portala E‑pravosodje, pri katerem bo pomembno slediti načrtovanim vsebinskim in časovnim okvirom za izvajanje, ki so bili
opredeljeni v Akcijskem načrtu za e‑pravosodje.
Posebno pozornost in sredstva je treba nameniti izobraževanju pravosodnih delavcev in izmenjavi dobrih praks,
predvsem v obstoječih institucijah. Pri tem bo zelo pomembna
tudi vloga Evropske pravosodne mreže.
Kazenske zadeve – glede pravosodnega sodelovanja v
kazenskih zadevah sta bolj kakor sprejemanje novih instrumentov bistveni ovrednotenje in izvajanje vseh doslej sprejetih
okvirnih sklepov.
Slovenija meni, da je treba pospešeno nadaljevati delo
pri določitvi minimalnih procesnih standardov obdolžencev v
kazenskih postopkih. Pričakuje tudi napredek pri obravnavanju
položaja žrtev in ranljivih oseb v kazenskih postopkih.
Civilnopravne zadeve – na civilnem področju se Slovenija
zavzema za postopno odpravljanje vmesnih ukrepov (eksekvatur), ki so potrebni za izvršitev sodnih odločb, izdanih v drugi
državi članici. Pri tem podpira določitev minimalnih procesnih
standardov in po potrebi usklajevanje kolizijskih pravil. Izboljšati
bo treba učinkovitost čezmejnih izvršb.

Uradni list Republike Slovenije
Pri urejanju družinskega prava si Slovenija želi še večjega
napredka, čeprav se zaveda, da gre za posebno področje, na
katerem obstajajo velike tradicionalne razlike med nacionalnimi
ureditvami.
Slovenija podpira delo glede dednega prava, tako pa
določitev enotnih pravil mednarodne pristojnosti in kolizijskih
pravil. Zavzema se tudi za nadaljevanje dela glede evropskega
pogodbenega prava v skladu z zaključki, ki jih je že večkrat
sprejel Svet EU.
Pravosodje v zunanjih odnosih – v zunanjih odnosih
Slovenija podpira vzpostavitev tesnejših odnosov z državami
kandidatkami in možnimi kandidatkami. Okrepiti je treba sodelovanje z njimi in oblikovati programe, ki jim bodo olajšali
prevzem pravnega reda EU, pa tudi stike in sodelovanje z
organi in institucijami EU. Še posebno bi bilo koristno, če bi bile
te države čim bolj vključene v programe EU za izobraževanje
v pravosodju.
Prav tako se Slovenija zavzema za širitev teritorialne
veljavnosti zakonodaje EU na države kandidatke in morebitne
države kandidatke, predvsem na države zahodnega Balkana,
kakor je to urejeno za Norveško, Islandijo in Švico z Lugansko
konvencijo. Slovenija podpira zamisel, da EUROJUST vzpostavi z državami kandidatkami in možnimi kandidatkami primerno
obliko sodelovanja.
Slovenija se zavzema tudi za izboljšanje sodelovanja s
Svetom Evrope, predvsem v zvezi z oblikovanjem in izvajanjem
standardov o človekovih pravicah.
Temeljne pravice
Slovenija si bo prizadevala za dosledno spoštovanje človekovih pravic, vključno s posebnimi pravicami tradicionalnih
narodnostnih, etničnih in jezikovnih manjšin ter njihovih pripadnikov.
Hkrati se bo zavzemala za takšen razvoj manjšinskih pravic v EU, ki bo vključeval skupna merila in standarde varstva.
Priseljevanje in azil
Slovenija meni, da morajo biti pravice migrantov primerno
pravno urejene in uravnotežene, pri čemer je treba upoštevati
splošnost človekovih pravic. Skupna migracijska politika EU naj
vključuje potrebo po usklajenosti z drugimi ustreznimi politikami
EU, med drugim z razvojnim sodelovanjem, in posebne potrebe
na trgih dela v državah članicah ter podpira tiste dejavnosti EU
in njenih držav članic, ki bodo usmerjene v načrtno in selektivno
priseljevanje v okviru dialoga z državami izvora.
Za zakonite migracije Slovenija meni, da je treba zagotoviti predvsem ustrezno uveljavitev vseh zakonodajnih aktov v
vseh državah članicah, nato pa bi veljalo oceniti izvajanje celotnega svežnja s tega področja. Poleg tega je treba zagotoviti
sprejetje kakovostnih besedil preostalih aktov, določenih v haaškem programu oziroma v delovnem načrtu za njegovo izvedbo: predlog Direktive o enotnem dovoljenju, ki je že v postopku
sprejemanja, ter predloga Direktive o postopkih, ki urejajo
vstop, začasno prebivanje in prebivanje sezonskih delavcev,
ter Direktive o plačanih pripravnikih in premeščencih znotraj
podjetja, ki ju bo Evropska komisija predstavila v kratkem.
Slovenija podpira dolgoročni predlog Evropske komisije
za pripravo zakonika Skupnosti o priseljevanju, vendar tega ni
mogoče načrtovati v naslednjem petletnem obdobju. Lahko pa
bi bil v tem času narejen prvi korak – opravljena bi bila lahko
konsolidacija (združitev) vse obstoječe zakonodaje in, kakor že
omenjeno, z ustreznim ovrednotenjem ugotovljena morebitna
neskladja. Šele na naslednji stopnji bi se celotno področje
lahko uredilo v enotnem zakoniku.
V skladu s haaškim programom, ki je določil politike
notranjih zadev za obdobje 2000–2005, z akcijskim načrtom
za njegovo izvajanje ter za zagotovitev večje usklajenosti in
boljših standardov zaščite v prihodnjem skupnem evropskem
azilnem sistemu je Evropska komisija decembra 2008 predlagala t.i. prvi azilni sveženj zakonodajnih predlogov, v katerem
so akti: sprememba Recepcijske direktive, sprememba Du-
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blinske uredbe in sprememba Uredbe EURODAC. Februarja
2009 sta sledila še predloga dveh novih aktov: predlog Uredbe
o ustanovitvi Evropskega urada za podporo azilu in predlog
Uredbe, ki sredstva iz Evropskega sklada za begunce namenja
tudi za delovanje tega urada. Evropska komisija je 21. oktobra
predlagala še t.i. drugi azilni sveženj, ki vsebuje spremembo
Kvalifikacijske direktive in spremembo Postopkovne direktive.
Slovenija pozdravlja nadaljevanje dela v zvezi z azilnim
svežnjem, saj ta predstavlja pomemben korak k usklajevanju
azilnih sistemov v EU. Na tej stopnji si je treba prizadevati,
da bodo sprejeti akti ustrezne kakovosti in bodo omogočali
dosego zastavljenega cilja. Slovenija tudi meni, da je treba
pred pripravo novih zakonodajnih pobud temeljito analizirati
učinkovitost obstoječe zakonodaje in instrumentov z azilnega
področja. EU si mora prizadevati za sprejetje takšnih določb,
ki ne bodo preveč dodatno obremenile držav članic in ki bodo
omejevale oziroma onemogočale zlorabo azilnega sistema.
Slovenija se zavzema za ustrezno prilagoditev rokov za sprejetje in izvajanje aktov iz obeh azilnih svežnjev. Zaradi veliko
aktov na tem področju in preveč možnih izjem še meni, da
leto 2012 kot prvotni cilj za vzpostavitev evropskega azilnega
sistema ni dosegljivo.
Ves čas je Slovenija podpirala čimprejšnjo vzpostavitev
Evropskega podpornega azilnega urada in na ustanovitev vezano odločbo o preusmeritvi sredstev iz Evropskega sklada za
begunce. Ta urad bo okrepil praktično sodelovanje med državami članicami ter izmenjavo informacij in dobrih praks z azilnega
področja. Uredba o azilnem uradu naj bi bila sprejeta do konca
leta 2009, tako da bi urad začel delovati že v letu 2010.
V skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti, ki ureja tudi
izvajanje programov trajnih preselitev beguncev, je Slovenija v
duhu solidarnosti v EU že izrazila pripravljenost, da sodeluje pri
izvedbi pilotnega projekta notranje preselitve, ki ga je Evropska
komisija predlagala za Malto. S tem projektom naj bi se na
prostovoljni podlagi v druge države članice preselilo določeno
število beguncev z Malte, ki zaradi preskromnih zmogljivosti
sama ne zmore zagotavljati osnovnih pogojev za življenje,
zdravje in vključevanje teh ljudi.
V okviru globalnega pristopa do migracij Slovenija kot
potezo solidarnosti pozdravlja začetek razprave o ustanovitvi
skupnega programa EU za ponovno naselitev, s katerim bi se
omogočila preselitev beguncev iz tretjih držav v EU. Slovenija
poudarja, da mora pristop držav članic k programom trajne
preselitve beguncev ostati prostovoljen, vsaka država članica
mora zunanjo razsežnost azila prilagoditi posebnostim svoje
migracijske politike in integracijskim zmogljivostim.
Slovenija podpira tudi predloge za krepitev Agencije za
vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske
unije (FRONTEX). FRONTEX bi moral v prihodnje organizirati
celovitejše skupne operacije, ki vključujejo nadzor meje, po
možnosti v sodelovanju s tretjimi državami, od koder v EU
pride največ priseljencev, opravljanje intervjujev z nezakonitimi
priseljenci, večji poudarek pa bi bilo treba nameniti skupnim
letom za vračanje. Prav tako Slovenija meni, da je bila agencija
FRONTEX ustanovljena za izboljšanje sodelovanja med državami članicami pri nadzoru celotne zunanje meje, zato ne more
in ne sme namesto nekaterih članic prevzemati odgovornosti
za varovanje zunanjih meja EU.
Vizumska politika
Slovenija se bo še naprej posebej zavzemala za dokončno odpravo vizumskih obveznosti za državljane vseh držav
regije, saj Bosna in Hercegovina ter Albanija še nista izpolnili
vseh postavljenih pogojev. Da bi jih obe lahko izpolnili, je Slovenija že ponudila potrebno praktično pomoč in politično podporo Bosni in Hercegovini, podobno pa je Albaniji predlagala
tudi Italiji.
Policijsko sodelovanje
Kar zadeva zagotavljanje varnosti državljanov, sta temeljna izziva EU boj proti organiziranemu kriminalu in tero-
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rizmu. Slovenski organi se zavzemajo za krepitev policijskega sodelovanja pri izmenjavi podatkov in informacij, skladno
z načelom dostopnosti in v okviru varstva zasebnosti, pri
čemer uveljavitev Lizbonske pogodbe daje zagotovilo, da
se bodo že zdaj visoko postavljeni standardi varstva osebnih
podatkov v EU tudi v odnosu do tretjih držav razvijali naprej. Pomembna je čimprejšnja vzpostavitev schengenskega
sistema druge generacije (SIS II) ali ob neuspehu nadgradnja delujočega schengenskega informacijskega sistema,
čim prejšnje omogočenje dostopa organom za odkrivanje in
preiskovanje kaznivih dejanj tudi do zbirke EURODAC ter,
kot tretje pomembno orodje, nadaljevanje postopka vzpostavljanja vzajemnega elektronskega dostopa do nekaterih
zbirk podatkov (izvajanje t.i. prümskih sklepov). Podpiramo
tudi ustanovitev agencije EU, ki bo odgovorna za upravljanje
obsežnih informacijskih sistemov. Slovenija se predvsem
zavzema za nadaljnjo krepitev operativnega policijskega sodelovanja svojih organov bodisi s sosednjimi bodisi drugimi
državami EU in tretjimi državami, še posebno z zahodnega
Balkana.
Varovanje zunanje meje EU je pomemben element notranje varnosti. To področje je eno od prednostnih nalog Slovenije.
Slovenija meni, da je treba čim prej vzpostaviti delovanje
sistemov SIS II in VIS oziroma ob neuspešni vzpostavitvi SIS
II čim prej preiti na alternativni sistem. Podpira tudi predlog
Evropske komisije za vzpostavitev evropskega sistema registracije vstopa in izstopa. Slovenija meni, da je treba zagotoviti
učinkovitost takšnega sistema, zato si bo prizadevala za njegovo postopno vzpostavitev. Zavzema se tudi za oblikovanje
minimalnih skupnih standardov izvajanja nadzora v notranjosti,
ker bi se tako lahko policije držav članic bolje odzvale na informacijo o prekoračitvi prebivanja, zabeleženega v vstopno‑izstopnem sistemu. Kot turistična in tranzitna država želi Slovenija
ob uveljavitvi takšnega sistema ohraniti obstoječo pretočnost
meje s Hrvaško in se izogniti nepotrebnim zastojem. Poleg
pretočnosti meje je za Slovenijo zelo pomembna sorazmernost
takšnih ukrepov glede na spoštovanje temeljnih človekovih
pravic in svoboščin, predvsem glede na posege v nedotakljivost posameznika in obstoječe visoke standarde ravni zaščite
osebnih podatkov.
Pri pripravi novega mehanizma schengenskega ocenjevanja si bo Slovenija prizadevala, da ne bo novih vzporednih
struktur ter da bo upoštevano ustrezno ravnotežje pristojnosti in
odgovornosti med državami članicami in Evropsko komisijo.
Slovenija si bo prizadevala tudi za učinkovit boj proti trgovini z ljudmi, in sicer z delovanjem doma in v regiji. Spodbujala
bo nastanek skupnih preiskovalnih skupin z državami v regiji
(zahodni Balkan in druge države članice, ki ležijo na tej poti ali
kot tranzitne ali kot ciljne države).
Varnostne razmere na zahodnem Balkanu so prednostnega pomena za Slovenijo. Zato naša država podpira nadaljevanje in krepitev sodelovanja držav članic EU z državami tega
območja v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu.
Vendar pa bi bilo po njenem mnenju treba vzpostaviti skupni
mehanizem tovrstnega sodelovanja, v katerem bi se povezale
vse obstoječe in nove pobude, tako pa bi zagotovili njihovo
konsistentnost, preglednost in učinkovitost.
Slovenija si bo prizadevala za vzpostavitev prenosa zakonodaje EU o pravosodju in notranjih zadevah še pred dodelitvijo statusa kandidatke, saj je bil z izpolnjevanjem pogojev
iz kažipota za vizumsko liberalizacijo v državah zahodnega
Balkana že dosežen velik in pomemben napredek, ki bi ga bilo
treba nadaljevati tudi po uveljavitvi vizumske liberalizacije.
Podpira tudi sodelovanje EU z ZDA glede vseh oblik
sodobnih varnostnih izzivov ter začetek pogajanj o temeljnem
sporazumu med EU in ZDA o odnosih glede pravosodja in
notranjih zadev. S poudarkom na vzajemnosti v odnosih z ZDA
podpira tudi vsakršna skupna prizadevanja EU, ki bodo olajšala
potovanja, poslovne dejavnosti in vzajemno obveščanje.
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Carinsko sodelovanje
Sodelovanje med carinskimi administracijami na področju
kazenskih zadev je pomembno za boj proti raznim oblikam
goljufij in kaznivih dejanj, ki imajo negativen vpliv na družbo,
zdravje ljudi in prihodke držav. Poglobljeno sodelovanje med
policijo, carinsko službo, Europolom, Frontexom in drugimi
službami pripomore k izboljšanju varnosti in večji učinkovitosti
v boju zoper organiziran kriminal. Slovenija se bo zavzemala
za večjo uporabo in nadaljnji razvoj carinskega informacijskega sistema (CIS), vključno s sistemom identifikacijske baze
carinskih datotek za vpogled v tekoče preiskave (FIDE) ter
izmenjavo informacij na podlagi konvencije Neapelj II. Aktivno
se bo vključevala v izvajanje skupnih carinskih operacij in druge
oblike mednarodnega operativnega sodelovanja.
Civilna zaščita
Slovenija si bo še nadalje prizadevala za celovit pristop
pri obvladovanju nesreč, ki ga je uspešno začrtala že med
svojim predsedovanjem. To pomeni, da bo poleg krepitve civilne zaščite, ki ji Lizbonska pogodba prvič daje jasno pravno
podlago, in odzivne faze nasploh namenila posebno pozornost
opozarjanju na nujnost izvajanja ukrepov na področju preventive in obnove ter povezovanju vseh faz obvladovanja nesreč
– ne glede na njihove vzroke. Pri tem bo dosledno zagovarjala
načela subsidiarnosti in proporcionalnosti pri pripravi ukrepov
ter solidarnosti pri odzivu na večje nesreče bodisi v EU bodisi
v tretjih državah.
ZUNANJE ZADEVE IN OBRAMBA
Zahodni Balkan in širitev
Zahodni Balkan in širitev EU v to regijo ostajata prednostni nalogi slovenskega delovanja v EU. Slovenija si bo še
naprej prizadevala za približevanje in vključevanje držav zahodnega Balkana (Hrvaška, Makedonija, Črna gora, Albanija,
Srbija, Bosna in Hercegovina, Kosovo) ter Turčije in Islandije ob
upoštevanju izpolnjevanja pristopnih pogojev. V tej luči ostaja
ključno spoštovanje načela dobrososedskih odnosov. Širitveni
proces je najboljši način za spodbujanje držav k izvajanju reformnih procesov. Celotnemu zahodnemu Balkanu mora EU še
naprej namenjati ustrezno pozornost, saj je le na ta način in z
jasno izraženo zavezanostjo nadaljevanju širitvenega procesa
mogoče zagotavljati trajni razvoj in uravnoteženost. Slovenija
bo izražala tudi jasno podporo nadaljevanju procesa vizumske
liberalizacije in njeno čimprejšnjo uveljavitev za vse države
regije zahodnega Balkana.
Hrvaška začenja odločilno obdobje pristopnih pogajanj.
Kljub napovedi Komisije, da bi jih Hrvaška lahko zaključila v letu
2010, če bo izpolnila vse pristopne pogoje, Slovenija poudarja,
da bosta nadaljnja hitrost pogajanj in njihov zaključek odvisna
predvsem od hrvaškega napredka pri izpolnjevanju pogojev za
odprtje oziroma začasno zaprtje posameznih pogajalskih poglavij, izpolnjevanja obveznosti iz pogajalskega okvira in stabilizacijsko‑pridružitvenega sporazuma ter izvajanja revidiranega
pristopnega partnerstva. Na podlagi že doseženega napredka
mora Hrvaška okrepiti prizadevanje na področjih reforme pravosodja, javne uprave, boja proti korupciji in organiziranemu
kriminalu, pravic manjšin (vključno z vrnitvijo beguncev) in
sojenja za vojne zločine. Reševanje vprašanja dostopa do dokumentov za Mednarodno kazensko sodišče za vojne zločine
v nekdanji Jugoslaviji je še naprej ključno. Hrvaška si mora
dejavno prizadevati za dobrososedske odnose in regionalno
sodelovanje, vključno z napredkom pri odpravi dvostranskih
vprašanj, predvsem mejnih. Slovenija bo še naprej podpirala
članstvo Hrvaške v EU na podlagi doslednega izpolnjevanja
vseh meril, vključno s spoštovanjem načela dobrososedskih
odnosov na podlagi pogajalskega okvira, in ščitila slovenske
interese v posameznih poglavjih pristopnih pogajanj EU s Hrvaško, še posebno glede prostega pretoka na področjih kapitala,
ribištva, energetike in pravosodja ter zagotovitve ustreznega
poslovnega okolja.
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Turčija – Pristopna pogajanja s Turčijo so dosegla zahtevnejšo fazo, ki od te države zahteva okrepitev prizadevanja
za izpolnjevanje pogojev. Izboljšati mora še številna področja,
vključno s svobodo izražanja, tiska in veroizpovedi. Ob sklicevanju na sklepe Evropskega sveta iz decembra leta 2006 in
Deklaracijo z dne 21. septembra 2005 je Svet ministrov na zasedanju 8. decembra 2009 z obžalovanjem ugotovil, da Turčija
kljub številnim pozivom še vedno zavrača izpolnjevanje zavez
o polnem in nediskriminatornem izvajanju Dodatnega protokola k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko skupnostjo
in Turčijo, zato Svet ministrov ostaja pri ukrepih iz leta 2006:
Turčija ne more odpreti osmih poglavij ter začasno zapreti nobenega drugega poglavja, dokler v celoti ne izpolni obveznosti.
Svet ministrov je prav tako ocenil, da ni prišlo do napredka
v odnosih s Ciprom, zato je pozval Evropsko komisijo, naj
pozorno spremlja in poroča o vseh vprašanjih, ki jih zajema
Deklaracija z dne 21. septembra 2005. Kot je poudarjeno v
pogajalskem okviru, Svet ministrov prav tako pričakuje, da bo
Turčija aktivno podprla nadaljevanje pogajanj pod okriljem ZN,
s ciljem najti celovito, pravično in življenjsko rešitev vprašanja
Cipra, ki bo skladna z resolucijami Varnostnega sveta ZN in
načeli, na katerih je osnovana EU. Pristopni proces z EU daje
Turčiji močno spodbudo za okrepitev demokracije, spoštovanja
človekovih pravic in nadaljnjo posodobitev države. Turčija ima
ključno vlogo pri regionalni varnosti in oskrbi z energijo. V tej
luči bo Slovenija še naprej podpirala zavzemanje te države za
članstvo v EU.
Makedonija – Slovenija podpira odločitev Evropske komisije iz oktobra 2009, da Svetu EU priporoči začetek pristopnih
pogajanj s to državo. Slovenija si bo prizadevala, da se ta pogajanja začnejo v razumnem času, po možnosti že med španskim
predsedovanjem. Pri tem bo Makedonijo spodbujala in ji dajala
podporo pri nadaljevanju reformnih procesov in premagovanju
drugih ovir na poti v EU, še naprej pa bo poudarjala pomen
dobrososedskih odnosov.
Črna gora – Slovenija Črno goro v celoti podpira in ji
nudi konkretno pomoč pri približevanju EU, predvsem v zvezi
z bojem proti korupciji in organiziranemu kriminalu, pri tem pa
za zgled postavlja njeno konstruktivno regionalno politiko in
vzorno mednarodno sodelovanje.
Albanija – Slovenija podpira približevanje Albanije Evropski uniji. V skladu s poročilom Evropske komisije o albanskem
napredku v letu 2009 bodo prihodnja prednostna področja
sodelovanja Slovenije z Albanijo krepitev boja proti korupciji in
organiziranemu kriminalu, krepitev političnega dialoga in pravne države ter izpolnitev pogojev za vizumsko liberalizacijo.
Srbija – Slovenija na podlagi sklepov Sveta ministrov z
dne 8. decembra 2009 podpira začetek izvajanja začasnega
trgovinskega sporazuma med EU in Srbijo, kar bo omogočilo
okrepljeno trgovinsko menjavo med državami EU in Srbijo,
zavzemala pa se bo tudi za odločitev o začetku ratifikacije
stabilizacijsko‑pridružitvenega sporazuma s strani EU, po možnosti že do konca španskega predsedovanja. V letu 2010 bo
Slovenija še naprej Srbijo spodbujala k nadaljnjemu sodelovanju z ICTY, h konstruktivnemu regionalnemu sodelovanju in
nadaljevanju dobrososedskih odnosov z vsemi državami regije
ter z naklonjenostjo obravnavala morebitno prošnjo Srbije za
članstvo v EU.
BiH – Bosna in Hercegovina bo ostala država, v kateri je
delovanje EU najbolj prisotno. Nadaljevala se bodo prizadevanja za izpolnitev pogojev in ciljev za zaprtje Urada visokega
predstavnika (OHR) ter s tem povezane okrepljene prisotnosti
EU v državi. Slovenija bo še naprej podpirala usklajevanje
ustavnih reform, dvostransko se bo zavzemala za pospešitev
teh procesov in izpolnitev pogojev za napredovanje k EU. To
velja zlasti za vizumsko področje, glede katerega Evropska
komisija izraža pripravljenost, da ob izpolnjenih pogojih do
sredine leta 2010 pripravi priporočilo o odpravi vizumske obveznosti.
Kosovo – ustrezna vključitev Kosova v regionalno perspektivo EU je eden ključnih izzivov skupne zunanje in varno-
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stne politike v letu 2010. Slovenija podpira predloge Evropske
komisije za postopno vključevanje Kosova v regionalne projekte EU. Od kosovskih oblasti pa pričakuje, da bodo uresničile
zaveze s poudarkom na položaju in pravicah manjšinskih etničnih skupnosti. Slovenija bo Kosovo spodbujala k regionalnemu
sodelovanju. Tudi v prihodnje bo velikega pomena korektno
sodelovanje z misijo EULEX.
Islandija je prošnjo za članstvo v EU vložila julija 2009.
Slovenija podpira to njeno prizadevanje. Pri tem pa poudarja
potrebo po spoštovanju načel enake obravnave in lastnih dosežkov ter potrebo po ohranitvi pozornosti širitve na zahodni
Balkan.
Za usmeritve glede razvojnega sodelovanja Slovenije
predstavlja zahodni Balkan prednostno regijo.
Na podlagi evropskih spoznanj o pomenu kulture kot
nosilke razvoja bo Slovenija delovala v skladu s svojimi usmeritvami razvojne pomoči. Prizadevala si bo za posebno pozornost držav članic EU in Evropske komisije do zahodnega
Balkana tudi pri pripravi sektorske in regionalne strategije EU
za usklajeno in sistematično vključevanje kulture v zunanje
odnose EU, kakor to izhaja iz sklepov Sveta EU o spodbujanju
kulturne raznovrstnosti in medkulturnega dialoga v zunanjih
odnosih EU in njenih držav članic iz leta 2008, upoštevajoč
regionalne posebnosti. Spodbujala bo sinergije med institucijami EU, njihovimi programi in projekti ter drugimi državami in
mednarodnimi donatorji za regionalno sodelovanje v kulturi,
krepitev pretoka ustvarjalcev v kulturi in vzpostavitev kulturne
infrastrukture na zahodnem Balkanu. S predstavitvami ali izmenjavami dobrih praks in mreženj na področju regionalnega
sodelovanja v kulturi bo Slovenija spodbujala tudi transregionalno sodelovanje ter povezovanje zahodnega Balkana z južno
in vzhodno evropsko soseščino.
Sosedstvo
Evropska sosedska politika – Slovenija se kot država,
ki je zgodovinsko in geografsko povezana s sredozemsko in
vzhodnoevropsko soseščino EU, zavzema za celovito krepitev
odnosov med EU in državami evropske sosedske politike.
Ta se lahko krepi samo kot celota obeh razsežnosti, južne in
vzhodne. Slovenija bo še naprej podpirala načelo diferenciacije
kot ključno načelo evropske sosedske politike tudi v zvezi s
krepitvijo in nadgradnjo odnosov posameznih držav soseščine
z EU.
Vzhodno partnerstvo – po našem mnenju je pomembno,
da se državam vzhodnega partnerstva ponudijo mehanizmi
in instrumenti, ki so bili prepoznani pri njegovi vzpostavitvi in
ki prinašajo spodbudo za nadaljevanje reformnih procesov in
približevanje EU. V skladu z načelom diferenciacije je njihova
uresničitev odvisna od hitrosti in stopnje teh procesov v državah samih.
Ukrajina, Belorusija in Moldavija – glede na gospodarske
interese, ki jih ima Slovenija v tej regiji, bi veljalo tudi naprej
vidno podpirati približevanje navedenih držav EU. Pri Ukrajini
in Moldaviji bi lahko razmislili tudi o vidnejši podpori perspektivi
članstva v EU. To bi se moralo kazati v zagotavljanju nemotenih
in ugodnih pogojev za poslovanje slovenskih podjetij na njihovih
trgih. Slovenija bi se morala bolj vključiti v pomoč pri reformnih
procesih, predvsem glede ustavnih sprememb in boja proti
korupciji. Slovenija bo nadaljevala sodelovanje z Moldavijo, ki
poteka v okviru sporazuma o mobilnem partnerstvu.
Srednja Azija – Slovenija se bo zavzemala za krepitev
političnega dialoga in sodelovanja na različnih področjih z
državami Srednje Azije, kar je pomembno zaradi vloge le‑teh v
širši regiji, za povečanje varnosti in uravnoteženosti ter za področje energetike. Še naprej si bo prizadevala za sodelovanje z
omenjenimi državami v okviru strategije EU za Srednjo Azijo ter
za vzpostavitev partnerskega odnosa na podlagi sporazumov
o partnerstvu in sodelovanju.
Južni Kavkaz – Slovenija bo namenjala posebno pozornost reševanju zamrznjenih konfliktov v Moldaviji in državah
Južnega Kavkaza. Brez teh rešitev kljub uspešno izvedenim

Stran

2304 /

Št.

19 / 12. 3. 2010

reformnim procesom ni mogoče pričakovati dokončne uravnoteženosti. V tem pogledu lahko instrumenti, predvideni z
Vzhodnim partnerstvom, odigrajo zelo pomembno vlogo. Države te regije je treba še naprej pozivati k dejavni udeležbi
v obeh razsežnostih navedenega partnerstva (dvostranski in
večstranski). Slovenija podpira začetek pogajanj za sklenitev
pridružitvenih sporazumov z državami Južnega Kavkaza (Armenija, Azerbajdžan in Gruzija).
Države širšega Bližnjega vzhoda – strateška lega in zaloge naravnih bogastev, predvsem nafte in plina, potiskajo te
države po sodobnem načinu dajanja prednosti gospodarski
diplomaciji v ospredje slovenske zunanjepolitične strategije.
Poleg naravnih bogastev je ta regija pomembna v mednarodnem političnovarnostnem okolju in je tako za Slovenijo tudi
politično zanimiva.
Slovenija bo še naprej podpirala čimprejšnji podpis pridružitvenega sporazuma s Sirijo in okvirnega sporazuma z Libijo,
katerega končni rezultat bo temeljit in celovit prostotrgovinski
sporazum EU‑Libija, ki bo med drugim vzpostavil preglednejši
okvir za trgovanje in naložbe v Libiji.
Palestina – Slovenija si bo še naprej prizadevala za celovito izvajanje začasnega pridružitvenega sporazuma s Palestinsko upravo, ki bo prispeval k palestinskemu gospodarstvu.
Unija za Sredozemlje – z evropskimi in sredozemskimi
državami je treba krepiti sodelovanje tudi v okviru Unije za
Sredozemlje in Evro‑sredozemske univerze (EMUNI). Neposreden trajni prispevek Slovenije k enotnemu evro‑sredozemskemu prostoru visokega šolstva, znanosti in raziskav je prav
Evro‑sredozemska univerza s sedežem v Piranu. S krepitvijo
političnih odnosov se veča tudi verodostojnost Slovenije v EU
in širši mednarodni skupnosti.
Naša država se bo zavzemala za vzpostavitev evropske
kulturne politike v Sredozemlju s podporo uravnoteženemu
razvoju in sodelovanju mrež civilne družbe, vključno s Fundacijo Anna Lindh (ALF), po uveljavljenih načelih. Spodbujala bo
sinergije med institucijami EU ter drugimi državami, partnerji in
civilno družbo za okrepitev medkulturnega dialoga, sodelovanja
in pretoka ustvarjalcev v kulturi. Prizadevala si bo za transregionalno sodelovanje v kulturi in za prenos dobrih praks. Še
naprej bo poudarjala zaščito človekovih pravic, zlasti pa uveljavljanje pravic otrok v oboroženih spopadih v vseh prednostnih
državah regije (Palestina, Izrael, Irak in Libanon).
Države Zaliva – izkoristiti je treba njihove gospodarske
zmogljivosti, saj so nekatere države Zaliva v zadnjem času
naredile velik korak naprej in postale eno od svetovnih gospodarskih središč. Slovenija bo še naprej podpirala zaključek
prostotrgovinskih pogajanj s Svetom za sodelovanje v Zalivu.
Regija je tudi v središču razprave o krepitvi medkulturnega
dialoga, ki je bil ena od prednostnih nalog našega predsedovanja Svetu EU.
EU kot globalni akter
Odnosi s strateškimi partnerji (ZDA, Ruska federacija,
Kanada, Kitajska, Japonska, Brazilija, Indija …) – odnosi z
ZDA in Rusko federacijo kot dvema strateškima partnericama
so ključnega pomena za zagotavljanje varne in predvidljive
mednarodne skupnosti. Slovenija razvija in poglablja sodelovanje in strateško partnerstvo z Združenimi državami Amerike
z dvostranskim povezovanjem in delovanjem v okviru čezatlantskih odnosov. Ključna področja sodelovanja EU z ZDA, ki
so v interesu Slovenije, so: zahodni Balkan, učinkovit multilateralizem, človekove pravice, boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi, neširjenje jedrskega orožja,
preprečevanje konfliktov in krizno upravljanje, preprečevanje
podnebnih sprememb in spopadanje z njimi, krepitev gospodarskega sodelovanja prek Transatlantskega ekonomskega sveta,
razvojno sodelovanje in krepitev sodelovanja na področju energetike predvsem prek novoustanovljenega Sveta za energetiko. Čezatlantski odnosi obsegajo tudi sodelovanje s Kanado,
pri čemer se Slovenija zanima posebno za sodelovanje na
multilateralnem področju ter za krepitev gospodarskih odnosov
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med EU in Kanado, še zlasti v luči sklenitve novega celovitega
sporazuma o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju. Za
Slovenijo so pomembni tudi nadaljnja širitev brezvizumske
ureditve, nezaostrovanje drugih pogojev za vstop v ZDA in
odprava vizumov za Kanado za vse države članice EU.
Slovenija si bo še naprej prizadevala za odprt in neobremenjen dialog ter vzpostavitev strateškega partnerstva med
EU in Rusko federacijo. Zavzemala se bo za poglobitev sodelovanja med njima na področjih s skupnimi interesi ter za odprt
in iskren dialog o vprašanjih, na katera imata različne poglede.
Slovenija bo, kakor doslej, podpirala uveljavljeni mehanizem
dialoga med EU in Rusko federacijo, katerega nepogrešljivi del
je srečanje slednjih na vrhu dvakrat na leto. Prav tako bo še
naprej sooblikovala novi sporazum o partnerstvu in sodelovanju EU‑Ruska federacija ter se vključevala v razprave o ruskih
pobudah, kakršne so evropska varnostna arhitektura, vrednote,
varstvo in pravic manjšin in človekovih pravic. Slovenija bo
podpirala dialog in sodelovanje med EU in Rusko federacijo
o vzpostavitvi učinkovitih mehanizmov za zagotavljanje energetske varnosti, o oblikovanju konkretnih možnosti za krepitev
gospodarskega sodelovanja, vključno s spodbujanjem procesa
vključevanja Ruske federacije v WTO.
Slovenija si bo znotraj EU prizadevala tudi za večjo uveljavitev slovanske razsežnosti kot prispevka k medkulturnemu in
medcivilizacijskemu dialogu ter oblike tesnejšega sodelovanja
predvsem na področju kulture in večjezičnosti, katerega cilj bo
vzpostavitev posebnega, poglobljenega dialoga med slovanskimi državami v EU ter z državami izven njenih okvirov – z Rusko
federacijo, Ukrajino, Belorusijo in državami zahodnega Balkana
– prek povezav v kulturi in na drugih področjih. Dolgoročni cilj
takega sodelovanja, katerega pospeševalka je bila Slovenija
že v preteklih letih s pobudo za ustanovitev Foruma slovanskih
kultur, je preseganje delitev iz pretekle in polpretekle zgodovine
ter ponovna vzpostavitev ravnotežja med ključnimi kulturnimi,
jezikovnimi in civilizacijskimi prostori v Evropi.
V skladu s svojo zunanjepolitično strategijo bo Slovenija
v okviru EU usmerjena v nadaljnjo krepitev političnih odnosov
s strateškimi in drugimi pomembnimi partnericami v Aziji, med
katerimi imajo prednost Kitajska, Japonska in Indija. V skladu
s cilji okrepljene gospodarske diplomacije pa bo iskala nove in
utrjevala obstoječe tržne niše.
V skladu z usmeritvami EU si bo Slovenija prizadevala
razširiti in poglobiti dialog z omenjenimi državami na dvostranski ravni in v svetovni areni oziroma sodelovati, ko gre
za vprašanja svetovnih izzivov (npr. podnebne spremembe ter
gospodarska in finančna kriza).
Slovenija se bo zavzemala za uspešne zaključke pogajanj
za sklenitev sporazumov o partnerstvu in sodelovanju oziroma
novih sporazumov o prosti trgovini (FTA) ter okvirnih sporazumov EU s Kitajsko, Južno Korejo, Indijo in državami Zveze
držav Jugovzhodne Azije (ASEAN). Pogajanja za prostotrgovinski sporazum in Okvirni sporazum z Južno Korejo so zaključena, sporazuma sta bila parafirana 14. in 15. oktobra 2009.
Predvideva se, da bosta podpisana v drugi polovici leta 2010.
Slovenija podpira prizadevanje za uspešen zaključek zadnjih
nerešenih vprašanj in tako čim hitrejši podpis sporazuma o
partnerstvu in sodelovanju. Pogajanja za sklenitev prostotrgovinskega sporazuma z Indijo se bodo predvidoma nadaljevala
tudi v letu 2010. V interesu Slovenije je, da se naredi korak
naprej tudi pri sklepanju tega sporazuma.
Latinska Amerika – EU in v njenem okviru Slovenija prepoznavata v Latinski Ameriki naravno zaveznico, kar temelji na
zgodovinskih, kulturnih in civilizacijskih dejstvih. Prednostna
naloga slovenske zunanje politike glede Latinske Amerike in
Karibov je razvijanje in krepitev dvostranskih odnosov s posameznimi državami v tej regiji, zlasti z Brazilijo in Mehiko. To
nalogo uresničuje tudi z delovanjem v EU, ki ima z omenjenima
državama vzpostavljeno strateško partnerstvo, in na rednih
srečanjih najvišjih predstavnikov.
Z Brazilijo je EU leta 2007 podpisala sporazum o strateškem partnerstvu, katerega delovni načrt je bil sprejet konec
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leta 2008. Že med slovenskim predsedovanjem je bilo odločeno, da se takšen sporazum sklene tudi z Mehiko. EU bo v prihodnjem obdobju na podlagi odločitve o vzpostavitvi strateškega
partnerstva iz oktobra leta 2008 nadaljevala z usklajevanjem
akcijskega načrta za izvajanje partnerstva.
Zagotavljanje miru, uravnoteženosti in trajnostnega razvoja/dobrega upravljanja – posebno pozornost bo Slovenija
namenjala kriznim žariščem. Krepitev vloge EU v Afganistanu
in Pakistanu bo zahtevala tudi zavzetost držav članic. Slovenija
si bo prizadevala, da v Afganistanu ne bo navzoča le vojaško;
več pozornosti bo posvetila iskanju novih možnosti za sodelovanje s civilnim in razvojnim prispevkom, tudi z vidika izvajanja
Načrta za okrepljeno delovanje EU v Afganistanu in Pakistanu
(sprejet na GAERC‑u 27. oktobra 2009).
Nadaljnja podpora EU in visok interes bosta med drugim
usmerjena v rešitev severnokorejskega jedrskega vprašanja
in vprašanja razseljenih oseb na Šrilanki ter nadaljnji ureditvi
stanja in uspešni izvedbi parlamentarnih volitev v Mjanmaru
leta 2010. Slovenija želi biti dejavno vključena v uveljavljanje
demokratičnih procesov in človekovih pravic v Aziji.
Slovenija bo še naprej dejavna v evropsko‑azijskem procesu sodelovanja (ASEM/ASEF) in bo med drugim sodelovala
tudi na vrhu ASEM, ki bo potekal v drugi polovici leta 2010 v
Bruslju. Aktivna bo tudi pri izvajanju delovnega načrta sodelovanja EU‑ASEAN in dejavnostih regionalnega foruma ASEAN. Podpirala bo nadaljnjo krepitev vzpostavljanja regionalnih
varnostnih mehanizmov in povezovalnih procesov v regiji po
načelih medkulturnega dialoga.
Bližnjevzhodni mirovni proces se lahko premakne samo
s celovitim in večdimenzionalnim regionalnim pristopom, ki bo
obema stranema dal potrebna varnostna zagotovila. Slovenija
bo še naprej podpirala prizadevanje mednarodne skupnosti za
napredek v mirovnem procesu kot delu širše regionalne strategije. EU mora pri tem tudi v prihodnje igrati dejavno vlogo. Pri
vprašanju izboljšanja odnosov EU‑Izrael Slovenija še vedno
zagovarja stališče, da bi ga morali obravnavati tudi glede na
napredek v bližnjevzhodnem mirovnem procesu.
Slovenija si bo na osnovi predvidenega podpisa Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom prizadevala
za krepitev dvostranskega sodelovanja in za ravnovesje varnostnih razmer v Iraku. Poleg humanitarnega vidika, ki predvideva
pomoč z rehabilitacijo, si bo prizadevala izvajati dejavnosti v
zvezi z razminiranjem in strokovnim usposabljanjem.
V zvezi z razvojem iranskega jedrskega programa bo Slovenija še naprej spremljala dogajanje in si kot članica EU prizadevala za diplomatsko rešitev iranskega jedrskega vprašanja.
Dejavno se bo vključevala v razprave EU o odnosih z Iranom.
V okviru EU bo še naprej konstruktivno sodelovala v
prizadevanju za zagotavljanje miru in varnosti v podsaharski
Afriki. Posebna pozornost bo med drugim namenjena razmeram v Sudanu (odnosom med severnim in južnim Sudanom ter
razmeram v Darfurju), Somaliji in na območju afriških Velikih
jezer.
Slovenija si prizadeva za okrepitev političnih in gospodarskih odnosov z državami podsaharske Afrike s poudarkom
na Republiki Južni Afriki, Zelenortskih otokih in Nigeriji. S temi
tremi državami ima EU vzpostavljene posebne odnose, v okviru
katerih bo Slovenija še naprej dejavno sodelovala in krepila tudi
dvostranske stike.
V skladu z Limsko deklaracijo bo Slovenija spodbujala
predvsem izvajanje programov EU za prenos dobrih praks
poklicnega izobraževanja kot dejavnika večje socialne vključenosti in boja za odpravo revščine v Latinski Ameriki, spodbujala
pa bo tudi vključevanje držav Latinske Amerike v Sedmi okvirni
program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in
predstavitvene dejavnosti.
Spoštovanje človekovih pravic in civilno krizno upravljanje
– Slovenija bo v skladu s svojimi zunanjepolitičnimi prioritetami spodbujala zlasti promocijo pravic otrok, enakost spolov,
odpravo vseh oblik diskriminacije, rasizma in ksenofobije ter
izobraževanje za človekove pravice.
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Glede promocije pravic otrok bo Slovenija dejavno sodelovala v prizadevanju EU za izvajanje smernic o otrokovih
pravicah s posebnim poudarkom na odpravi nasilja nad otroki,
pri čemer se bo zavzemala tudi za upoštevanje glavnih sporočil Mednarodne konference o pravicah otrok in zaščiti pred
nasiljem, ki je v okviru predsedovanja Odboru ministrov Sveta
Evrope 6. in 7. oktobra 2009 potekala v Ljubljani.
Zavzemala se bo tudi za nadaljnje izvajanje sprejetih dokumentov EU glede otrok v oboroženih spopadih v prednostnih
državah in na svetovni ravni. Pri tem si bo prizadevala, da bo
EU delovala notranje usklajeno ter sodelovala z vsemi drugimi
akterji na področjih človekovih pravic in varnostne politike ter
razvojnega sodelovanja. Krepila bo tudi dosedanje delovanje
za rehabilitacijo otrok iz Gaze ter iz BiH‑a in s Kosova. Slovenija bo spodbujala vidnejšo vlogo EU pri krepitvi standardov OZN
glede varovanja otrokovih pravic.
Glede enakosti spolov bo posebna pozornost namenjena
izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN 1325 in 1820 ter
vlogi žensk v vojaških in civilnih misijah in operacijah. Slovenija
bo izraziteje podpirala tudi prizadevanje EU za enakost spolov,
zlasti izvajanje smernic o nasilju nad ženskami in deklicami, ter
prizadevanja za dvig standardov spoštovanja enakosti spolov
v okviru OZN. Slovenija bo zagovarjala tudi varovanje pravic
narodnostnih, etničnih, verskih in drugih manjšin ter se zavzemala za odpravo vseh oblik rasizma, diskriminacije in ksenofobije. Pot k večji strpnosti in spoštovanju človekovih pravic vodi
preko ustreznega izobraževanja in usposabljanja za človekove
pravice. Slovenija bo še naprej sodelovala v aktivnostih mednarodnih organizacij, zlasti OZN, OVSE in SE, ter si prizadevala
za vidnejšo vlogo EU na tem področju.
Skladno s sprejeto strategijo svojega sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah bo Slovenija posvetila dodatno
pozornost razvoju zmogljivosti civilnega kriznega upravljanja
za povečanje obsega, širitev nabora izvedencev, z iskanjem
dodatnih priložnosti z nišnim pristopom in specializacijo, pa tudi
s povečanjem sinergičnih učinkov na civilnem in vojaškem področju, z večjim vključevanjem žensk ter krepitvijo sodelovanja
z nevladnimi organizacijami, gospodarstvom in drugimi akterji.
Dolgoročna krepitev civilnih zmogljivosti kriznega upravljanja in
njihova boljša vključenost v celoviti pristop so ključnega pomena za učinkovito delovanje Slovenije v mednarodnih operacijah
in misijah kriznega upravljanja.
Globalni izzivi in njihov vpliv na mednarodno varnost –
sodobne grožnje mednarodni varnosti niso povezane le z nevarnostjo meddržavnih konfliktov ali z naraščanjem političnega
ekstremizma, ki vključuje krepitev nedržavnih akterjev (npr.
terorističnih organizacij, posebno v povezavi s propadlimi državami). V ospredju sodobnih varnostnih groženj so tudi okoljske
spremembe, ubadanje z demografskimi gibanji in migracijskimi
tokovi ter zagotavljanje uravnovešenosti mednarodnega gospodarskega in finančnega sistema.
Slovenija se zaveda pomena globalizacije in naraščanja
medsebojne odvisnosti. Navedeni varnostni izzivi zahtevajo
razvoj novih oblik mednarodnega upravljanja in reformo obstoječih institucij, posebno brettonwoodskega sistema. Menimo,
da lahko EU kot celota odločilno prispeva k oblikovanju mehanizmov globalnega upravljanja za zagotavljanje varnosti in
blaginje držav članic EU in njihovih prebivalcev.
Kultura v zunanjih odnosih EU – Slovenija si bo v sodelovanju s partnerskimi državami članicami EU in Evropsko
komisijo prizadevala za uveljavljanje kulture v zunanjih odnosih
EU kot dejavnika spodbujanja medkulturnega dialoga s tretjimi
državami, preprečevanja sporov in procesa sprave. Zavzemala se bo za pospeševanje procesov, ki bodo kulturo utrdili
kot horizontalni element različnih politik in programov EU do
tretjih držav ob upoštevanju načel partnerstva in sodelovanja s
civilno družbo. V skladu s sklepi Evropskega sveta junija 2008
in sklepi Sveta EU »o spodbujanju kulturne raznovrstnosti in
medkulturnega dialoga v zunanjih odnosih EU in njenih držav
članic« iz novembra 2008 bo Slovenija dejavno sodelovala pri
pripravi predvidene evropske strategije za usklajeno in sistema-
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tično vključevanje kulture v zunanje odnose EU s poudarkom
na medkulturnih kompetencah evropske diplomacije. Prizadevala si bo tudi za sinergije med kulturo v zunanjih odnosih EU
in njeno razvojno pomočjo.
Mednarodno razvojno sodelovanje
EU je največja donatorica razvojne pomoči in hkrati najpomembnejša trgovinska partnerica državam v razvoju, saj zagotavlja več kakor 50% svetovne uradne razvojne pomoči (ODA).
Glavni cilj politike razvojnega sodelovanja EU je zmanjševanje
in postopna odprava revščine, podpora razvoju demokracije,
spoštovanje človekovih pravic ter gospodarski in socialni napredek držav v razvoju. Osrednji viri razvojne pomoči EU so
proračunska sredstva EU, Evropski razvojni sklad (EDF) in
dvostranska pomoč držav članic.
Slovenija se bo vključevala v oblikovanje in izvajanje razvojnih politik na ravni EU. Pri tem bo zagotavljala usklajenost
prednostnih nalog organov EU s svojimi zunanjepolitičnimi
prednostnimi nalogami. Posebna pozornost bo namenjena
uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja in s tem povezani pregledni konferenci OZN ter uresničevanju zavez na področju
učinkovitosti pomoči ter financiranja za razvoj. Skladno s tem
si bo Slovenija prizadevala, da bi do leta 2015 uradno razvojno
pomoč povečala na 0,33% BND.
Na podlagi opredelitev v Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju za obdobje do leta 2015 bo Slovenija del
svojih finančnih sredstev za uradno razvojno pomoč usmerjala
prek mednarodnih organizacij in proračuna EU. Dvostransko
razvojno sodelovanje Slovenije bo usmerjeno predvsem v
države zahodnega Balkana (Makedonija, Črna gora, Srbija,
Kosovo, Bosna in Hercegovina, Albanija), Vzhodne Evrope,
Kavkaza in Srednje Azije (predvsem Ukrajina in Moldavija) ter
v eno do dve afriški državi.
Varnost in obramba
Slovenija si bo še naprej prizadevala za nadaljnji razvoj
skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) v vseh treh
stebrih: operacijah, institucijah in zmogljivostih. Pri tem bo
namenila posebno pozornost uveljavljanju elementov, ki jih
prinaša Lizbonska pogodba, in nadaljnjemu izvajanju evropske
varnostne strategije. Slovenija sodeluje v operacijah EU v BiH,
na Kosovu in v Gruziji ter v operaciji Atalanta v vodah Somalije.
Prizadevala si bo za nadaljnjo krepitev strateškega partnerstva
z mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter drugimi akterji. Pri nadaljnjem razvoju in izboljšanju civilnih in vojaških
zmogljivosti bo podprla zlasti krepitev sinergije med civilnim in
vojaškim področjem, širitev nabora razpoložljivih instrumentov,
boljšo analitično podporo, večje vključevanje nevladnih organizacij in drugih akterjev ter gospodarstva. Pomemben element
bo še krepitev javne podpore za različne dejavnosti skupne varnostne in obrambne politike ter drugih mednarodnih operacij in
misij. Z delovnim načrtom za večjo vlogo žensk v mednarodnih
operacijah in misijah se bosta povečala vloga in število žensk
tudi v okviru skupne varnostne in obrambne politike ter drugih
mednarodnih operacij in misij.
Na področju neproliferacije in razorožitve si bo Slovenija
tudi v okviru sodelovanja s tretjimi državami še naprej prizadevala za implementacijo sprejetih strategij EU, akcijskih načrtov
in skupnih ukrepov. V okviru zunanjih vidikov boja proti terorizmu bo posebna pozornost namenjena spoštovanju človekovih
pravic in vladavine prava.
Skupna trgovinska politika
Slovenija se skupaj z drugimi članicami zavzema za okrepitev zunanje razsežnosti lizbonske strategije po letu 2010.
Delovni program na tem področju bo vključeval konkretne in
skladne ukrepe, ki bodo prispevali k ustvarjanju ugodnih učinkov zunanje trgovine in odprtosti na konkurenčnost EU ter bodo
v skladu s pobudami, ki izhajajo iz agende Globalna Evropa.
Pri tem se Slovenija zavzema tudi za tesnejšo povezanost
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zunanjetrgovinske politike in politik notranjega trga, v skladu z
zaključki Sveta o prednostnih nalogah notranjega trga v naslednjem desetletju. Trgovinska politika igra pomembno vlogo pri
izhodu iz gospodarske krize. Za gospodarstva, ki so vezana
predvsem na izvozno‑uvozne tokove, je poštena konkurenca, izogibanje protekcionizmu in drugim ukrepom za zaščito
notranjih trgov posameznih gospodarskih partneric ključnega
pomena.
Slovenija se zavzema za velikopotezen, uravnotežen in
celovit dogovor na pogajanjih o Razvojni agendi iz Dohe (DDA)
v Svetovni trgovinski organizaciji. Večstranski dogovor je namreč najpreglednejša in najbolj nepristranska oblika sprostitve
mednarodne trgovine. Poleg večstranskih pogajanj v okviru
Razvojne agende iz Dohe se Slovenija subsidiarno zavzema
za sklenitev nekaterih dvostranskih sporazumov o prosti trgovini, o katerih so se pogajanja že začela, predvsem z Ukrajino,
Libijo, Indijo in Kanado, ter za čimprejšnji začetek izvajanja
trgovinskih odločb stabilizacijsko‑pridružitvenega sporazuma
med EU in Srbijo. Sodelovanje na zakonodajnem področju, npr.
po zgledu čezatlantskega gospodarskega partnerstva, je prav
tako visoko na dnevnem redu Slovenije pri njenem delovanju
v okviru EU. Naša država se bo dejavno zavzemala tudi za
okrepljeno partnerstvo za dostop na trg kot bistveni element
prenovljene strategije za to področje iz leta 2007.
Dejavnosti bodo prav tako osredotočene na izboljšanje
in poenostavitev pravil za uradno podporo izvoznim posojilom
in vključitev drugih pomembnih trgovinskih partneric v njihovo
izvajanje.
V skupni trgovinski politiki Slovenija v naslednjih 18
mesecih poudarja odprtost trga, sprostitev zunanje trgovine,
internacionalizacijo, odstranjevanje tarifnih in netarifnih ovir,
ravnovesje med mednarodno trgovino in varnostnimi zahtevami, hkrati pa svojo zavezanost k inovacijam, konkurenčnosti
in zaščiti intelektualne lastnine. Podpira čimprejšnji zaključek
dogovarjanja v okviru pogajanj o trgovinskih sporazumih proti
ponaredkom – ACTA. Dejavna vloga EU je bistvenega pomena
za oblikovanje globalnih standardov, tehnično sodelovanje ter
notranjo in zunanjo usklajenost.
Slovenija pričakuje, da bo trgovinska politika EU ponudila
prave odgovore na gospodarske, okoljske in energetske izzive
prihodnosti.
Slovenija bo še naprej skrbela za ustrezno seznanjenost Evropske komisije z interesi in konkretno problematiko slovenskega gospodarstva pri dostopu na tretje trge.
V tem okviru bo Slovenija konstruktivno delovala tako na
tretjih trgih v tesnem povezovanju Delegacij Evropske unije
s slovensko gospodarsko diplomacijo kot tudi na sestankih
Svetovalnega odbora za dostop na trg v okviru Evropske
komisije, ki so namenjeni predstavitvi tekočih aktivnostih na
področju dostopa na trge zunaj EU ter obravnavi konkretnih
ovir pri trgovanju na tretjih trgih.
Št. 008-05/09-132/31
Ljubljana, dne 3. marca 2010
EPA 820-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta
Republike Slovenije

Na podlagi 14. člena Zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01) in 112. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo)
je Državni zbor na seji dne 4. marca 2010 sprejel
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SKLEP
o imenovanju člana Statističnega sveta
Republike Slovenije
V Statistični svet Republike Slovenije se imenuje za člana:
Jernej DIRNBEK
za dobo štirih let.
Št. 050-01/10-3/9
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EPA 887-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

812.

SKLEP
o imenovanju člana Programskega sveta
RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji
Slovenija
Za člana Programskega sveta RTV Slovenija se na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija imenuje:
Miran LESJAK
za čas do izteka mandatnega obdobja Programskega
sveta RTV Slovenija, konstituiranega v letu 2010.
Št. 010-02/10-37/9
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EPA 888-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Sklep o razrešitvi predsednice Upravnega
odbora Sklada za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne
elektrarne Krško

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o Skladu
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
(Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08
in 77/08) v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 23. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04 in 33/07
– odločba US) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo)
je Državni zbor na seji dne 4. marca 2010 sprejel
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SKLEP
o razrešitvi predsednice Upravnega odbora
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
V Upravnem odboru Sklada za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
se razreši:
dr. Romana JORDAN CIZELJ
funkcije predsednice Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.
Št. 412-01/10-29/9
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EPA 851-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Sklep o imenovanju člana Programskega
sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje
šestega odstavka 17. člena Zakona
o Radioteleviziji Slovenija

Na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena v zvezi
s četrtim odstavkom 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
(Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP‑1B, 105/06 – odločba
US in 26/09 – ZIPRS0809‑B) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo)
je Državni zbor na seji dne 4. marca 2010 sprejel

813.

Št.

814.

Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in
imenovanju predsednika, podpredsednika ter
članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije Državnega zbora za ugotovitev
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij,
ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo
štetja t.i. »izbrisanih« v letih 2003 in 2009,
zaradi suma, da so bili uradno objavljeni
izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih
nosilcev javnih funkcij; za ugotavljanje
politične odgovornosti za neustrezno
izvrševanje 8. točke odločbe Ustavnega
sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02)
(Uradni list RS, št. 135/03) v času od začetka
leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od
22. novembra 2008 dalje, katerega posledici
sta tudi ustvarjanje očitne neenakosti pred
zakonom in ogrožanje sistema javnih financ;
ter za preiskavo suma o klientelizmu oziroma
koruptivnem ravnanju nekaterih državnih
funkcionarjev in za preiskavo suma zlorabe
Ministrstva za notranje zadeve Republike
Slovenije v politične namene v času od
začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v
obdobju od 22. novembra 2008 dalje

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93
in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in
petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste alineje 36. člena
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Akta o odreditvi
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 38/09) je Državni
zbor na seji dne 4. marca 2010 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju
predsednika, podpredsednika ter članov in
namestnikov članov Preiskovalne komisije
Državnega zbora za ugotovitev politične
odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so
bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja
t.i. »izbrisanih« v letih 2003 in 2009, zaradi
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suma, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni
političnim potrebam nekaterih nosilcev
javnih funkcij; za ugotavljanje politične
odgovornosti za neustrezno izvrševanje 8. točke
odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28
(ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03)
v času od začetka leta 2003 do oktobra leta
2004 in v obdobju od 22. novembra 2008
dalje, katerega posledici sta tudi ustvarjanje
očitne neenakosti pred zakonom in ogrožanje
sistema javnih financ; ter za preiskavo suma
o klientelizmu oziroma koruptivnem ravnanju
nekaterih državnih funkcionarjev in za preiskavo
suma zlorabe Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije v politične namene v času
od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004
ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje
I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in
izvedbo štetja t.i. »izbrisanih« v letih 2003 in 2009, zaradi
suma, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni političnim
potrebam nekaterih nosilcev javnih funkcij; za ugotavljanje
politične odgovornosti za neustrezno izvrševanje 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U‑I‑246/02‑28 (ZIOdlUS246/02)
(Uradni list RS, št. 135/03) v času od začetka leta 2003 do
oktobra leta 2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje,
katerega posledici sta tudi ustvarjanje očitne neenakosti
pred zakonom in ogrožanje sistema javnih financ; ter za
preiskavo suma o klientelizmu oziroma koruptivnem ravnanju nekaterih državnih funkcionarjev in za preiskavo suma
zlorabe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije
v politične namene v času od začetka leta 2003 do oktobra
leta 2004 ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje (Uradni
list RS, št. 46/09 in 106/09) se spremeni:
v besedilu II. točke:
– imenuje se:
za člana:
Anton URH, PS DeSUS.

zbor.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/10-63/5
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EPA 889-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

815.

Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in
imenovanju predsednika, podpredsednika ter
članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije Državnega zbora za ugotovitev
politične odgovornosti nosilcev javnih
funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi
investicij ter leasing, najemnih ali drugih
primerljivih poslih, financiranih s sredstvi
iz državnega proračuna ali proračuna
Mestne občine Ljubljana, na področju

Uradni list Republike Slovenije
projektov stanovanjske gradnje in nakupov
stanovanjskih objektov ter pripadajočih
garažnih objektov ali površin v Mestni občini
Ljubljana, projektov obnove in dograditve
prostorov Univerze na Primorskem, projektov
stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, projektov objektov
državnega pomena, projektov objektov v javni
rabi, projektov gradbenih investicij javnega
pomena, financiranih s sredstvi iz državnega
proračuna ali proračuna Mestne občine
Ljubljana, in projektov gradbenih investicij
javnega pomena na področju t.i. visokih
gradenj v javne zdravstvene objekte (projekt
Pediatrične klinike, projekt Onkološkega
inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki
in posli medsebojno politično dogovorjeni,
vodeni netransparentno in negospodarno ter
zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije
in medsebojnih povezav med različnimi nosilci
aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so
vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo
gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej
za ugotovitev suma o politični odgovornosti
nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93
in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in
petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste alineje 36. člena
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Akta o odreditvi
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 74/09) je Državni
zbor na seji dne 4. marca 2010 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju
predsednika, podpredsednika ter članov
in namestnikov članov Preiskovalne komisije
Državnega zbora za ugotovitev politične
odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so
sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij
ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih
poslih, financiranih s sredstvi iz državnega
proračuna ali proračuna Mestne občine
Ljubljana, na področju projektov stanovanjske
gradnje in nakupov stanovanjskih objektov
ter pripadajočih garažnih objektov ali površin
v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in
dograditve prostorov Univerze na Primorskem,
projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, projektov objektov
državnega pomena, projektov objektov v javni
rabi, projektov gradbenih investicij javnega
pomena, financiranih s sredstvi iz državnega
proračuna ali proračuna Mestne občine
Ljubljana, in projektov gradbenih investicij
javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj
v javne zdravstvene objekte (projekt Pediatrične
klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi
suma, da so bili postopki in posli medsebojno
politično dogovorjeni, vodeni netransparentno
in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti
klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav
med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja
povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna
naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v tej

Uradni list Republike Slovenije
zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični
odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi
vlogi pri tem
I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi
investicij ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih,
financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna
Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana,
projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, projektov objektov državnega
pomena, projektov objektov v javni rabi, projektov gradbenih
investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in
projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju
t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte (projekt
Pediatrične klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično
dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter
zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja
povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in
izvedbo gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij
in njihovi vlogi pri tem (Uradni list RS, št. 84/09 in 106/09)
se spremeni:
v besedilu II. točke:
– imenuje se:
za namestnika člana:
Anton URH, PS DeSUS.

zbor.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

Št. 020-04/10-65/5
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EPA 890-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

816.

Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za
ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi
z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in
financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski
tednik in Ekspres (v nadaljnjem besedilu:
brezplačnika), zaradi obstoja suma, da sta
bila izdana z namenom vplivati na volitve
poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer
v korist političnih strank takratne vladajoče
koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre
za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo
oziroma financiranje političnih strank

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika
o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je
Državni zbor na seji dne 4. marca 2010

Št.
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O D R E D I L:
parlamentarno preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in
financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres
(v nadaljnjem besedilu: brezplačnika), zaradi obstoja suma,
da sta bila izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v
Državni zbor leta 2008, in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre
za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje
političnih strank, in ki je lahko podlaga:
1. za odločanje Državnega zbora o politični odgovornosti
posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi obstoja suma:
– da so bili posamezni nosilci javnih funkcij vpleteni v
ustanovitev izdajateljev, njihovo poslovanje in izdajanje brezplačnikov,
– da so bili posamezni nosilci javnih funkcij v zvezi z izdajo brezplačnikov vpleteni v domnevno kršitev določil veljavne
zakonodaje s področja medijev, volilne kampanje in političnih
strank oziroma domnevno opustitev dolžnih ravnanj,
– da so bili posamezni nosilci javnih funkcij vpleteni v
financiranje brezplačnikov, in sicer tako, da naj bi zlorabili
svoj politični vpliv za sodelovanje izdajateljev z gospodarskimi
družbami, v katerih ima država neposredno ali posredno več
kot 25% delež v kapitalu, in družb, v katerih imajo te družbe
večinski delež (v nadaljnjem besedilu: gospodarske družbe v
neposredni ali posredni pretežni državni lasti) z izdajateljema
brezplačnikov in
2. za spremembe veljavne zakonodaje s področja medijev, volilne kampanje in političnih strank in za druge odločitve v
skladu z ustavnimi pristojnostmi Državnega zbora.
Namen parlamentarne preiskave je:
– pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter ocenitev dejanskega stanja ustanovitve izdajateljev, izdajanja in
financiranja brezplačnikov;
– ugotoviti čigavi in kakšni interesi so pripeljali do tega,
da sta bila brezplačnika izdana in ugotoviti stopnjo morebitne
vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij v ustanovitev
izdajateljev, izdajanje in financiranje brezplačnikov in oceniti
njihov politični vpliv;
– ugotoviti povezave med posameznimi nosilci javnih
funkcij in osebami, ki so bile poleg izdajateljev vpleteni v ustanovitev izdajateljev, izdajanje in financiranje brezplačnikov;
– ugotoviti, ali obstajajo politični razlogi, zaradi katerih naj
bi predstavniki Republike Slovenije kot lastnika v nadzornih
organih gospodarskih družb v neposredni ali posredni pretežni
državni lasti, ki so ali pa še vedno delujejo v nadzornih organih,
dopustili sodelovanje z izdajateljema brezplačnikov oziroma naj
ne bi ukrepali skladno s svojimi pooblastili, saj obstaja sum, da
izdajatelja brezplačnikov nista premogla zadostnih sredstev za
izdajanje obeh brezplačnikov;
– ugotoviti, ali so na organe gospodarskih družb v neposredni ali posredni pretežni državni lasti, ki so sodelovali z
izdajateljema brezplačnikov, vplivali posamezni nosilci javnih
funkcij oziroma ali so za odobravanje sodelovanja zlorabili svoj
politični vpliv;
– ugotoviti ali in zakaj naj bi posamezni nosilci javnih
funkcij dopustili domnevno kršitev določil veljavne zakonodaje
s področja medijev, volilne kampanje in političnih strank oziroma domnevno opustitev dolžnih ravnanj, saj obstaja sum,
da sta bila brezplačnika izdana z namenom vplivati na volitve
poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer v korist političnih
strank takratne vladajoče koalicije oziroma obstaja sum, da gre
za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje
političnih strank.
Obseg parlamentarne preiskave:
Preiskava naj se osredotoči na časovno obdobje od ustanovitve izdajateljev obeh brezplačnikov, gospodarskih družb
Zame‑tek d.o.o. in Progresija d.o.o. in prve izdaje brezplačnikov Slovenski tednik in Ekspres, pa do prenehanja izdajanja
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Uradni list Republike Slovenije

oziroma dne, ko sta bili gospodarski družbi oziroma izdajatelja
obeh brezplačnikov izbrisana iz sodnega registra.
Preiskava naj zajame ustanovitev izdajateljev obeh brezplačnikov, gospodarskih družb Zame‑tek in Progresija, izdajo
brezplačnikov ter sodelovanje gospodarskih družb v neposredni ali posredni pretežni državni lasti z izdajateljema in (ne)ravnanje pristojnih državnih organov glede ustanovitve in izdajanja
obeh brezplačnikov za uveljavljanje veljavne medijske in volilne
ter zakonodaje o političnih strankah.
Št. 020-02/10-130/8
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EPA 885-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

DRŽAVNI SVET
817.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o
napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede v Službi Državnega sveta Republike
Slovenije

Na podlagi tretjega ostavka 17. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13 in
13/10; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in 2. člena Sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike Slovenije
(št. 040‑03/93‑2/19 z dne 21. 5. 2008, št. 040‑03/93‑2/19‑1 z
dne 20. 10. 2008 in št. 040‑03/93‑2/19‑2 z dne 18. 1. 2010)
izdajam

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede v Službi
Državnega sveta Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede v Službi Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 97/08) se v 10. členu doda novi sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z
uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno
napredovanje.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1111-10/2010-2
Ljubljana, dne 9. marca 2010
Marjan Maučec l.r.
Sekretar
Državnega sveta

Uradni list Republike Slovenije
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VLADA
818.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o napredovanju uradnikov v nazive

Na podlagi drugega odstavka 111. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI‑A in 69/08 – ZZavar‑E) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o napredovanju uradnikov v nazive
1. člen
Drugi odstavek 5. člena Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08 in 16/09) se spremeni
tako, da se glasi:
»(2) Uradnik napreduje v naziv druge stopnje, ko v nazivu
iste stopnje doseže petkrat oceno odlično ali šestkrat najmanj
oceno zelo dobro.«.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Uradnik lahko napreduje v naziv prve stopnje, ko v
nazivu iste stopnje doseže sedemkrat oceno odlično. V naziv
prve stopnje ni mogoče napredovati na podlagi 8. člena te
uredbe.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00714-5/2010/7
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2010-3111-0005
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

819.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08 in 108/09)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne embalaže
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in
78/08) se v tretjem odstavku 7. člena na koncu četrte alinee pika
nadomesti z vejico in se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– način zagotavljanja ravnanja z odpadno embalažo.«.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-2/2010/4
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2010-2511-0041
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
PRILOGA

Uradni list Republike Slovenije
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca EMBALAŽA-OBR
V stolpec (2) se v ustrezno vrstico (npr. pod zaporedno št. 1 papir, karton in lepenka, 3 plastika iz drugih
snovi, 6 steklo) vpiše vrsta embalaže na podlagi priloge 1 uredbe. Izpolnijo se samo tiste vrstice
(1–7), za katere je v davčnem obdobju nastala obveznost za obračun, ali je bila v davčnem
obdobju pridobljena oziroma proizvedena posamezna vrsta embalaže.
V stolpec (3) na podlagi vrste embalaže se določi število enot obremenitve na kilogram iz priloge 1 uredbe.
V stolpec (4) se za posamezno vrsto embalaže vpiše v kilogramih količina embalaže, ki je bila dana v promet
v RS ali porabljena za lastno rabo v davčnem obdobju.
V stolpec (5) se za posamezno vrsto embalaže vpiše v € znesek dajatve, ki se izračuna kot zmnožek količine iz
stolpca (4) in enote obremenitve/kg iz stolpca (5) ter zneska dajatve na enoto obremenitve za
posamezno vrsto embalaže iz 15. člena uredbe. Zneski se zaokrožijo na štiri decimalna mesta
(primer: 103,5412 €).
V vrstico a) se v evrih vpiše obrok nadomestila za posamezno davčno obdobje, ki znaša četrtino zneska
letnega nadomestila iz 15. člena uredbe.
V vrstico b) se v evrih vpiše vsota zneskov iz stolpca (5). Znesek se zaokroži na štiri decimalna mesta.
V vrstico c) se v evrih vpiše seštevek zneskov iz vrstic a) in b). Znesek se zaokroži na dve decimalni mesti.
V spodnji tabeli se v prvi vrstici označi, kako firma zagotavlja ravnanje z odpadno embalažo:
− v okviru družbe za ravnanje z odpadno embalažo (v nadaljevanju DROE) ali/in
− individualno ravnanje.
V kolikor firma zagotavlja ravnanje z odpadno embalažo v okviru DROE,
se v stolpec (6) vpiše davčna številka DROE,
se v stolpec (7) vpiše naziv DROE,
se v stolpec (8) vpiše vrsta embalaže prenesena na (DROE),
se v stolpec (9) vpiše količina embalaže v kilogramih, za katero je firma zagotovila ravnanje preko
posamezne DROE.

Stran
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Št.

19 / 12. 3. 2010
820.

Uradni list Republike Slovenije
Uredba o spremembah Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
uporabe mazalnih olj in tekočin

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08 in 108/09)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi
za onesnaževanje okolja zaradi uporabe
mazalnih olj in tekočin
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/05) se v
prvem odstavku 3. člena prva in druga alinea spremenita tako,
da se glasita:
»– prvi razred: 2710 19 81, 2710 19 87 in 3403 19 90;
– drugi razred: 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 91, 2710
19 93, 2710 19 99, 3403 99 00 in 3819 00 00.«.
2. člen
Priloge 1, 2 in 3 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2 in
3, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2010/5
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2010-2511-0042
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 12. 3. 2010 /

Stran

2315

PRILOGA
Obrazec MO-OBR

Priloga 1

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZA UPORABO MAZALNIH OLJ
Davčno obdobje:
(mesec in leto)

Ime:
Naslov:
Davčna številka:

Priloga

Prejemna štampiljka
carinskega organa

Stran

2316 /
1

Št.

19 / 12. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije
Uveljavljanje vračila4

3

Tarifna
oznaka

Količina
(kg)

Oproščena
uporaba2
(kg)

Oprostitev
iznos /
izvoz (kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

iznos / izvoz
1. odst. 4.
člena (kg)
(5)

Datum plačila
(5a)

Znesek
vračila
(EUR)

Znesek
dajatve
(EUR)

(6)

(7)

A. OBRAČUN ZA UPORABO PROIZVEDENIH MAZALNIH OLJ
2710 19 81
2710 19 83
2710 19 85
2710 19 87
2710 19 91
2710 19 93
2710 19 99
3403 19 90
3403 99 00
3819 00 00
B. OBRAČUN ZA UPORABO PRIDOBLJENIH MAZALNIH OLJ IZ EU
2710 19 81
2710 19 83
2710 19 85
2710 19 87
2710 19 91
2710 19 93
2710 19 99
3403 19 99
3403 99 00
3819 00 00

a) Skupni znesek okoljske dajatve v davčnem obdobju - vsota zneskov iz

EUR

b) Skupni znesek vračila - vsota zneskov iz stolpca (6)
c) Znesek za plačilo - ((a) - (b))

EUR
EUR

stolpca (7)

Potrjujem resničnost podatkov.

Kraj in datum:

Pečat

Podpis odgovorne osebe

Navodilo za izpolnjevanje obrazca MO-OBR:
V stolpec (2) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v
kilogramih, ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), celotna količina
mazalnega olja v davčnem obdobju. Ne vpisuje se uvožene količine in količine pridobljene
na trgu v RS s plačano dajatvijo.
V stolpec (3) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v
kilogramih, ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), količina mazalnega olja,
ki je bila v davčnem obdobju uporabljena oziroma dobavljena za namene v skladu s prvim
odstavkom 4. člena uredbe.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 12. 3. 2010 /

Stran

V stolpec (4) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v
kilogramih, ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), količina mazalnega
olja, ki je bila v davčnem obdobju iznesena v EU ali izvožena iz EU. V stolpec (4) se
vnesejo samo količine, za katere dajatev še ni bila plačana.
V stolpec (5) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v
kilogramih, ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), količina mazalnega
olja, ki je bila v davčnem obdobju iznesena v EU ali izvožena iz EU ali porabljena
oziroma prodana osebi, ki je olje porabila za namene iz prvega odstavka 4. člena
uredbe. V stolpec (5) se vnesejo samo količine, za katere je bila dajatev plačana in se
uveljavlja vračilo dajatve.
V stolpec (5a) se v primeru, da je bila dajatev, za katero se zahteva vračilo, plačana v obdobju
veljavnosti drugačnega zneska dajatve, kot je veljavna v davčnem obdobju, za katerega
se vlaga obračun, se vpiše v obliki (DD/MM/LLLL) datum plačila dajatve. Pri izračunu
zneska vračila v stolpcu (6) se upoštevajo podatki, ki so veljali v času plačila.
V stolpec (6) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v EUR,
ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), znesek, ki se izračuna kot
zmnožek količine iz stolpca (5) in zneska okoljske dajatve (gl. drugi in tretji odstavek 6.
člena uredbe), ki je bila plačana.
V stolpec (7) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršča neko mazalno olje, vpiše v EUR,
ločeno za lastno proizvodnjo (A) in pridobitev iz EU (B), znesek, ki se izračuna kot
zmnožek med razliko količine stolpca (2) manj (3) manj (4) in zneska okoljske dajatve (gl.
drugi in tretji odstavek 6. člena uredbe), ki velja v davčnem obdobju.
V vrstico (a) se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (7).
V vrstico (b) se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (6).
V vrstico (c) se v EUR vpiše razlika med skupnima zneskoma vrstice (a) in (b). Znesek, vpisan v
vrstico (c), se plača v roku iz četrtega odstavka 7. člena uredbe.

________________________________________________________________________

1
Tarifna oznaka v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 948/2009, z dne 30. septembra 2009, o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta
(EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (ULL št. 287, z dne 31.10.2009)
2
Uporaba v skladu s prvim odstavkom 4. člena uredbe.
3
Oprostitev v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe.
4
V skladu s sedmim odstavkom 7. člena uredbe se uveljavlja vračilo že plačane dajatve (npr. pri uvozu).
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Ime in naslov uporabnika

(2)

DŠ

(1)

Uporabnik mazalnega olja za namene v skladu s prvim
odstavkom 4. člena uredbe

Davčna številka

(3)

Tarifna
oznaka1
(4)

Trgovsko ime mazalnega olja

Vrsta mazalnega olja

(5)

A

(6)

B

Količina za namen (kg)

(7)

C

vgradnja v druge končne izdelke, ki so izneseni z
ozemlja RS ali izvoženi z območja EU

proizvod za mehčanje materialov, ki po uporabi ostane
v teh materialih

B.

C.

surovina za proizvodnjo drugih mazalnih olj

A.

Nameni uporabe mazalnega olja:

Št.

Naslov:

Prejemna štampiljka
carinskega organa

PREGLED PROMETA MAZALNIH OLJ ZA NAMENE OPROŠČENE UPORABE

Priloga 2

2318 /

Ime:

Davčno obdobje:
(mesec in leto)

Obrazec MO-POR

Stran

19 / 12. 3. 2010
Uradni list Republike Slovenije

Pečat
Podpis odgovorne osebe

Tarifna oznaka v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 948/2009, z dne 30. septembra 2009, o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (ULL št.
287, z dne 31.10.2009)

1

Št.

____________________________________________________________________________________________________________________

V stolpec (1) se vpiše davčna številka osebe, ki jim je pridobitelj ali proizvajalec mazalnih olj v davčnem obdobju dobavil mazalna olja brez obračunane
okoljske dajatve, zaradi uporabe za namene v skladu s prvim odstavkom 4. člena uredbe.
V stolpec (2) se vpiše ime in naslov osebe, ki jim je pridobitelj ali proizvajalec mazalnih olj v davčnem obdobju dobavil mazalna olja brez obračunane
dajatve, zaradi uporabe za namene v skladu s prvim odstavkom 4. člena uredbe.
V stolpec(3) se vpiše tarifna oznaka (gl. III. del obrazca MO-P iz priloge 1 k tej uredbi). Če se isti osebi iz stolpca (1) pošlje mazalna olja, ki se uvrščajo
v več tarifnih oznak KN, se izpolni ustrezno število vrstic.
V stolpec (4) se vpiše trgovsko ime mazalnega olja (npr. motorno olje).
V stolpec (5) se vpiše količina mazalnega olja, ki je bila dobavljena glede na namen uporabe A - surovina za proizvodnjo drugih mazalnih olj.
V stolpec (6) se vpiše količina mazalnega olja, ki je bila dobavljena glede na namen uporabe B - proizvod za mehčanje materialov, ki po uporabi
ostane v teh materialih.
V stolpec (7) se vpiše količina mazalnega olja, ki je bila dobavljena glede na namen uporabe C - vgradnja v druge končne izdelke, ki so izneseni z
ozemlja RS ali izvoženi z območja EU.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca MO-POR

Kraj in datum:

Potrjujem resničnost podatkov.

Uradni list Republike Slovenije

19 / 12. 3. 2010 /
Stran
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Stran
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Št.

19 / 12. 3. 2010

Obrazec MO-Prijava

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 3

(Prijava se predloži v dveh izvodih.)

PRIJAVA DEJAVNOSTI PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV MAZALNIH OLJ
Prejemna štampiljka
carinskega organa

Firma:

Naslov:
Davčna številka:

Telefon:

E-naslov:
I. Prijavljam se kot:

(ustrezno označiti z X)

II. Vrsta vpisa

(ustrezno označiti z X)

PRIGLASITEV ZAČETKA DEJAVNOSTI

PROIZVAJALEC MAZALNIH OLJ

PRIGLASITEV ZAČASNEGA PRENEHANJA DEJAVNOSTI

PRIDOBITELJ MAZALNIH OLJ

PRIGLASITEV PRENEHANJA DEJAVNOSTI

PROIZVAJALEC IN PRIDOBITELJ
MAZALNIH OLJ

(pod IV. se opišejo razlogi za prenehanje dejavnosti)

Datum pričetka opravljanja dejavnosti:
III. Dejavnost prijavitelja se nanaša na naslednjo vrsto mazalnih olj in tekočin:

1

(ustrezno označiti z X v polju pred tarifno oznako )

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih, ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne
sestavine teh proizvodov; razen odpadnih olj:
2710 19 81 – motorna olja, kompresijska mazalna olja, turbinska mazalna olja
2710 19 83 – tekočine za hidravlične namene
2710 19 85 – bela olja, tekoči parafin
2710 19 87 – olja za menjalnike in reduktorje
2710 19 91 – sredstva za obdelavo kovin, za ločevanje kalupov, antikorozivna olja
2710 19 93 – elektroizolacijska olja
2710 19 99 – druga mazalna in druga olja ter masti
Mazalni preparati (vključno rezalna olja, preparati za popuščanje vijakov in matic, preparati zoper rjo in korozijo ter preparati
za ločevanje kalupov na osnovi mazalnih sredstev) ter preparati, ki se uporabljajo za pooljitev in maščenje tekstilnih
materialov, usnja, krzna ali drugih materialov, toda brez preparatov, ki vsebujejo 70 mas % ali več naftnega olja ali olj,
dobljenih iz bituminoznih mineralov:
3403 19 90 – drugi preparati, ki vsebujejo naftna olja ali olja iz bituminoznih materialov in, ki se ne uporabljajo za
obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov
3403 99 00 – drugi preparati, ki ne vsebujejo naftna olja ali olja iz bituminoznih materialov in, ki se ne uporabljajo za
obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov
3819 00 00 – tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali
vsebujejo pod 70 mas % naftnega olja ali olj dobljenih iz bituminoznih mineralov
IV. Opomba:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 12. 3. 2010 /

Potrjujem resničnost podatkov

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe

Pečat

Tarifna oznaka v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 948/2009, z dne 30. septembra 2009, o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta
(EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 287, z dne 30.10.2009)

URADNI ZAZNAMEK
Carinski organ:

Datum registracije:

Datum prejema:

Registracija zavrnjena:

Opomba:

Vnesel v evidenco:

Naslov: Gregorčičeva 20-25, p.p. 638, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 / 478 10 00 • Telefaks: 01 / 478 16 07 • E-pošta: gp.gs@gov.si • Spletni naslov: http://www.vlada.si

Stran

2321

Stran

2322 /
821.

Št.

19 / 12. 3. 2010

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za odmero
plačila za rudarsko pravico za leto 2010

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Uredbe o načinu
določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00,
41/02, 52/03 in 67/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za odmero plačila
za rudarsko pravico za leto 2010
I.
Določi se vrednost točke za odmero plačila za rudarsko
pravico in znaša 0,006176 eura.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
nej, Čile, Gvatemala, Honduras, Hrvaška, Izrael, Japonska,
Južna Koreja, Kanada, Kostarika, Malezija, Mehika, Monako,
Nikaragva, Nova Zelandija, Panama, Paragvaj, Salvador,
San Marino, Singapur, Sveti sedež, Urugvaj, Venezuela,
Združene države Amerike ter posebni upravni regiji Ljudske
republike Kitajske SAR Hongkong (Special Administrative
Region Hong Kong), SAR Macao (Regiao Administrativa
Especial de Macau).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 21400-2/2010/8
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2009-1811-0162
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Št. 00713-6/2010/4
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2010-2111-0036
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

822.

Sklep o odpravi vizumske obveznosti za
begunce in osebe brez državljanstva, če imajo
potne listine, ki so jih izdale tretje države,
navedene v Uredbi Sveta (ES) št. 539/2001,
Priloga II

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 64/09 uradno prečiščeno besedilo) in 3. člena druge alineje Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 izdaja Vlada
Republike Slovenije

SKLEP
o odpravi vizumske obveznosti za begunce
in osebe brez državljanstva, če imajo potne
listine, ki so jih izdale tretje države, navedene
v Uredbi Sveta (ES) št. 539/2001, Priloga II
1. člen
Ta sklep določa odpravo vizumske obveznosti v skladu
s Prilogo II Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo
pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih
državljani so oproščeni te zahteve (UL L, št. 81, z dne
21. 3. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta
(ES) št. 1939/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi
Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih
državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume,
in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L,
št. 405, z dne 30. 12. 2006, str. 23) (v nadaljnjem besedilu:
Uredba Sveta (ES) št. 539/2001).
2. člen
Vizuma za Republiko Slovenijo za čas največ devetdeset
dni v šestih mesecih ne potrebujejo begunci in osebe brez državljanstva, če imajo potne listine, ki so jih izdale tretje države,
navedene v Prilogi II Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001.
Tretje države iz Priloge II iz prejšnjega odstavka po
tem sklepu so: Andora, Argentina, Avstralija, Brazilija, Bru-

823.

Sklep o določitvi denarnega nadomestila
za nastanitev v skladu z Zakonom
o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 67/02)
v zvezi s 60. členom Zakona o začasni zaščiti razseljenih
oseb (Uradni list RS, št. 65/05) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev
v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona
o začasnem zatočišču
I
Osebam, ki so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji po Zakonu o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 67/02) in ki prebivajo v nastanitvenih centrih Ministrstva za notranje zadeve, ki se v celoti
ali deloma zapirajo, ali se sicer odločijo za zasebno nastanitev,
se dodeli nadomestilo za nastanitev.
II
Denarno nadomestilo za nastanitev se dodeli le tistim
osebam, ki imajo zaradi posebej utemeljenih razlogov pravico
do nadaljnjega prebivanja v nastanitvenih centrih Ministrstva
za notranje zadeve.
III
Denarno nadomestilo za nastanitev se izplačuje za obdobje največ devetih mesecev in pripada osebam iz prejšnje
točke od prvega dne naslednjega meseca po podaji izjave o
izselitvi iz nastanitvenega centra oziroma od prvega dne naslednjega meseca po zaprtju nastanitvenega centra. Nadomestilo
se izplačuje vnaprej za tri mesece.
Če oseba iz prejšnje točke poda izjavo o izselitvi iz nastanitvenega centra oziroma se nastanitveni center zapre do
vključno 15. dne v mesecu, ji pripada denarno nadomestilo za
nastanitev od prvega dne tega meseca.
Oseba iz prejšnje točke mora izjavi o izselitvi iz nastanitvenega centra predložiti najemno pogodbo ali pisno soglasje
lastnika oziroma lastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta o prijavi stalnega prebivališča.
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IV
Višina denarnega nadomestila za nastanitev je odvisna
od števila družinskih članov. Denarno nadomestilo za nastanitev za eno osebo se določi v mesečni višini 101,36 eura, za
družino z dvema članoma v mesečni višini 146,56 eura, za
družino s tremi člani v mesečni višini 185,58 eura, za družino
s štirimi člani v mesečni višini 225,09 eura, za družino s petimi
člani v mesečni višini 259,34 eura, za družino s šestimi člani v
mesečni višini 293,14 eura in za družino s sedmimi ali več člani
v mesečni višini 326,44 eura.
V
Izplačilo denarnega nadomestila za nastanitev bremeni
proračunsko postavko 6094 – oskrba migrantov Ministrstva za
notranje zadeve.
VI
Ta sklep velja za leto 2010.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 21400-3/2010/4
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2010-1711-0019
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Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO in 76/08) in šestega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Kišinjevu
1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Kišinjevu, ki ga
vodi častni konzul.
Konzularno območje obsega celotno ozemlje Republike
Moldavije.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z
Republiko Moldavijo.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50100-5/2009/7
Ljubljana, dne 9. aprila 2009
EVA 2009-1811-0101
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Kišinjevu

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Kišinjevu
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Kišinjevu se
imenuje Leonard Gorceac.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50101-36/2009/7
Ljubljana, dne 9. aprila 2009
EVA 2009-1811-0102
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Kišinjevu

Stran

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO in 76/08) in šestega odstavka 21. člena Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

Vlada Republike Slovenije
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Strategija sodelovanja Republike Slovenije
v mednarodnih operacijah in misijah

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela

STRATEGIJO
sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih
operacijah in misijah
UVOD
NAMEN STRATEGIJE
1. Strategija sodelovanja Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) v mednarodnih operacijah in misijah je odgovor na
dejstvo, da so zaradi sprememb v varnostnem okolju mednarodne operacije in misije vedno bolj kompleksne, v njih pa sodelujejo vojaške in civilne strukture. Za doseganje postavljenih
ciljev sta nujna celovit pristop in usklajenost delovanja vseh
sodelujočih. Uspešnost sodelovanje v mednarodnih operacijah
in misijah temelji na jasnih političnih odločitvah ter zavezanosti
in podpori pri njihovem uresničevanju. Sodelovanje mora biti
premišljeno, zaradi velikega števila različnih udeležencev in
omejenih virov pa je potrebno zagotoviti integriran pristop. Pri
tem je treba upoštevati, da RS svoje nacionalne interese uresničuje tudi z aktivnim delovanjem v mednarodnih povezavah,
katerih članica je, svojo kredibilnost pa izkazuje z uresničevanjem skupno sprejetih zavez.
2. RS s strategijo sodelovanja v mednarodnih operacijah
in misijah določa okvire za odločanje o sodelovanju ter opredeljuje splošen nabor zmogljivosti za njeno izvajanje. Strategija
je usklajena z ostalimi ključnimi dokumenti, ki urejajo področje nacionalne varnosti, zunanje politike, vključno z razvojnim
sodelovanjem, drugimi strateškimi dokumenti in relevantnimi
zakonodajnimi akti. Strategija vzpostavlja pogoje za ustrezno
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definiranje strateških in izvedbenih ciljev, krepitev analitične
podpore pri odločanju, povečanje prožnosti, krepitve koordinacije za doseganje celovitega pristopa in sinergij, doseganje
multiplikativnih učinkov in za skrajšanje odzivnega časa.
3. RS zagotavlja ustrezne finančne, kadrovske in materialne vire za sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah.
Strategija tudi opredeljuje vključevanje nevladnih organizacij,
gospodarskih subjektov in ostalih nevladnih akterjev v izvajanje
mednarodnih operacij in misij ter posebej poudarja zagotavljanje enakih možnosti glede vključenosti v mednarodne operacije
in misije na vseh ravneh ne glede na spol. Strategija poudarja
primerno usposabljanje osebja in izmenjavo izkušenj. Vlada RS
z aktivno politiko spodbuja sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah. Ob tem upošteva ustrezne pravne podlage,
ki natančneje opredeljujejo sistemske, materialne, finančne,
kadrovske in druge pogoje za sodelovanje v mednarodnih
operacijah in misijah.
CILJI SODELOVANJA
4. RS se zaveda pomena sodelovanja v mednarodnih
operacijah in misijah s ciljem zagotavljanja mednarodnega miru
in varnosti, stabilnosti, demokracije, razvoja, krepitve vladavine
prava, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter nudenja
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Kot aktivna in odgovorna članica mednarodne skupnosti s sodelovanjem prispeva
k solidarnosti in humanosti do prizadetega prebivalstva ter k
stabilizaciji kriznih žarišč, od koder bi se lahko grožnje miru
razširile tudi na druge države in regije, s tem pa zagotavlja tudi
lastno varnost.
5. Aktivna udeležba RS v mednarodnih operacijah in
misijah je sestavni del celovitega pristopa k zagotavljanju nacionalne varnosti in blaginje, uresničevanju zunanjepolitičnih,
varnostnih, gospodarskih, razvojnih in drugih interesov in ciljev
ter k izpolnjevanju obveznosti in izkazovanju solidarnosti v
multilateralnem in bilateralnem okvirju. Jasna strategija sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah, strokovnost,
usposobljenost in celovitost pristopa bo pripomogla k boljši
mednarodni podobi in položaju ter krepitvi ugleda in verodostojnosti RS. Poleg tega je sodelovanje v mednarodnih operacijah
in misijah izrednega pomena za RS tudi zaradi pridobivanja
pomembnih izkušenj. RS tako na učinkovit način zagotavlja
uveljavljanje strateških interesov države.
6. S sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah
RS sledi svojim nacionalnim interesom ter hkrati izpolnjuje
obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Organizaciji združenih
narodov, Evropski uniji, Natu, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi in Svetu Evrope. RS sodeluje v mednarodnih
reševalnih operacijah na podlagi bilateralnih dogovorov oziroma v okviru mednarodnih mehanizmov za usklajevanje nudenja
pomoči ob nesrečah, predvsem v okviru mehanizma civilne
zaščite EU, in sicer na podlagi zaprosila prizadete države in v
skladu s smernicami OZN.
7. Sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah je
pomembno transformacijsko orodje. Tako pridobljeno in preizkušeno znanje in usposobljenost imajo pozitivne učinke na
razvoj nacionalnih zmogljivosti.
CELOVIT PRISTOP
8. Mir, varnost, razvoj in človekove pravice so medsebojno tesno povezani. V takšnih okoliščinah so nujno potrebni
sodelovanje in usklajeno delovanje za učinkovitost in komplementarnost med mednarodnimi in drugimi organizacijami
ter subjekti nacionalne varnosti in drugimi relevantnimi nacionalnimi subjekti. Potrebna je celovita in povezana uporaba
celotnega spektra političnih, vojaških in civilnih mehanizmov v
ta namen. Pri njihovem načrtovanju in usklajenem delovanju je
pomembna jasna izhodna strategija ter povezava z nadaljnjim
procesom izgradnje miru in razvojnega sodelovanja.
9. Značilnost mednarodnih operacij in misij so njihova
kompleksnost v smislu sodelovanja velikega števila različnih
akterjev in različnosti interesov ter njihova večnamenskost
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in medijska izpostavljenost. Veliko število vpletenih izkazuje
potrebo po sodelovanju, komplementarnosti, koherentnosti in
interoperatibilnosti. Usklajenost različnih interesov za dosego
sorodnih ciljev krepi učinkovitost delovanja v mednarodnih operacijah in misijah. Večnamenskost se kaže v raznolikosti ciljev,
nalog in načina njihovega delovanja. Medijska izpostavljenost
pomeni neprekinjeno spremljanje dogodkov s strani medijev na
kraju samem in v realnem času in možnost strateškega vpliva
s poročanjem o posameznih dogodkih.
OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV
VARNOSTNO OKOLJE
10. Sodobne grožnje varnosti so vse bolj asimetrične.
Zaradi globalizacijskih vplivov imajo grožnje varnosti vse bolj
večplasten, multiplikativen in mednaroden značaj ter učinke.
Globalno varnost ogrožajo mednarodni terorizem, nenadzorovano širjenje orožij za množično uničevanje, mednarodni organizirani kriminal, ilegalne migracije, grožnje kritični infrastrukturi, krizna žarišča, nestabilne države ter grobe kršitve človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, finančno‑gospodarske, okoljske
in ekološke, socialne in vojaške grožnje ter zdravstveno‑epidemiološka ogrožanja. Stalen vir ogrožanja so tudi nevarnosti
naravnih in drugih nesreč, katerih intenzivnost in pogostost se
zaradi podnebnih sprememb in prekomernega obremenjevanja
okolja še povečujeta.
MEDNARODNE OPERACIJE IN MISIJE
11. Izraz mednarodne operacije in misije obsega vse oblike delovanja vojaških, civilnih, reševalnih in drugih zmogljivosti
v mednarodnem okolju pod ustreznim mandatom ali v skladu
z dvostranskimi dogovori oziroma na podlagi prošnje tretje
države. Gre za mirovne operacije vseh vrst, operacije kriznega
odzivanja, mednarodne civilne misije in mednarodne reševalne
operacije. Mednarodne operacije in misije zajemajo različne
oblike delovanja od vojaških, reševalnih, civilnih, humanitarnih,
razvojnih in ostalih, vključno z materialno, finančno in drugo
vrsto pomoči, z namenom doseganja sinergičnih učinkov.
FORMALNE PODLAGE
12. RS se za sodelovanje v mednarodnih operacijah in
misijah odloča ter v njih sodeluje v skladu z veljavnim pravnim
okvirjem, Ustavo, Zakonom o Vladi, Zakonom o zunanjih zadevah, Zakonom o obrambi, Zakonom o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, Zakonom o
policiji, Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
in drugimi relevantnimi zakonskimi in podzakonskimi akti.
13. Strategija sodelovanja RS v mednarodnih operacijah
in misijah predstavlja odziv na spremembe varnostnega okolja
in novih globalnih izzivov, ki jih podrobneje opredeljujejo Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, Strategija slovenske
zunanje politike, Strategije javne varnosti, Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS za obdobje do leta 2015
ter Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami v letih 2009–2015. Nastale spremembe
zahtevajo razvoj celovitega nabora mehanizmov in aktivno
sodelovanje v skupnih prizadevanjih mednarodne skupnosti
za preprečevanje, obvladovanje in reševanje konfliktov, pokonfliktno obnovo na globalnem nivoju in pomoč ob naravnih
in drugih nesrečah.
TEMELJNA NAČELA, STRATEŠKI INTERESI IN VIZIJA
NAČELA
14. Temeljna načela in vrednote, iz katerih izhaja interes
za sodelovanje RS v mednarodnih operacijah in misijah, so
krepitev mednarodne varnosti, demokracije, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zaščita posebej ranljivih
skupin, kot so otroci in ženske, vladavina prava, učinkoviti
multilateralizem, odgovornost in solidarnost, spoštovanje mednarodnega prava, sodelovanje na osnovi enakopravnosti ter
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zagotavljanje enakih možnosti. Pri načrtovanju sodelovanja v
mednarodnih operacijah in misijah se upošteva smiselnost povezovanja varnostnih s humanitarnimi in razvojnimi aktivnosti
ter z aktivnostmi v podporo človekovih pravic in svoboščin.
15. Sodelovanje RS v mednarodnih operacijah in misijah
temelji na transparentnosti, razpoložljivih zmogljivostih, visokih
profesionalnih standardih in vrednotah ter usposobljenosti osebja, celovitem pristopu, doseganju sinergij, civilno‑vojaškem
sodelovanju, krepitvi lokalnega lastništva, odprtosti za sodelovanje, vključno z nevladnimi akterji, zmanjševanju tveganja
in zagotavljanju varnosti sodelujočemu osebju ter prožnosti
odločanja in delovanja. V zvezi z morebitnimi izrednimi dogodki
se predhodno pravočasno načrtujejo ukrepi in zmogljivosti za
zmanjšanje njihovih negativnih posledic. V primeru takšnih
dogodkov Vlada RS z vsemi razpoložljivimi sredstvi zagotovi
ustrezen in usklajen odziv na državni ravni.
16. Sodelovanje RS v mednarodnih operacijah in misijah
je skladno z Ustanovno listino OZN, skupno zunanjo in varnostno politiko EU, strateškim konceptom Nata ter cilji OVSE in
Sveta Evrope.
17. Sodelovanje vojaških zmogljivosti RS v mednarodnih
operacijah in misijah sledi načelom enovitega nabora sil, kot
tudi usmerjenega in koncentriranega vključevanja na krizna
območja ob upoštevanju celovitega nacionalnega pristopa in
izrabe nacionalnih prednosti. Sodelovanje se načrtuje v smislu
zmerne geografske razpršenosti in večje specializacije pri zagotavljanju določenih nišnih zmogljivosti.
18. Sodelovanje v mednarodnih civilnih misijah sledi načelu delovanja v različnih mednarodnih organizacijah, ob upoštevanju ocen ogroženosti in tveganja.
19. Raven zahtevnosti sodelovanja RS v mednarodnih
operacijah in misijah ter s tem povezane morebitne nacionalne omejitve bodo predvsem prilagojene političnim odločitvam,
razpoložljivim zmogljivostim ter stopnji usposobljenosti vojaških
in civilnih prispevkov, ob upoštevanju zagotavljanja čimbolj
učinkovitega delovanja v skladu z mandatom mednarodnih
operacij in misij.
20. Sodelovanje RS v mednarodnih reševalnih operacijah
ob naravnih ali drugih nesrečah poteka v skladu z načeloma
solidarnosti in prostovoljnega dajanja pomoči, upoštevaje svoje
zmogljivosti in značilnosti nesreče. Pri izvajanju reševalnih
operacij se upoštevajo potrebe prizadetega prebivalstva in posebnosti prizadete države, spoštujejo se humanitarna načela,
ključna pa sta takojšnje ukrepanje in učinkovitost pomoči. V
posebnih okoliščinah se lahko v podporo mednarodnim reševalnim operacijam kot zadnje sredstvo uporabijo tudi vojaška
sredstva in zmogljivosti, če ni na voljo primerljive izbire na civilnem področju. Pri tem je treba spoštovati primarno pristojnost
prizadete države in splošno vlogo OZN pri usklajevanju mednarodne pomoči ob nesrečah, reševalne operacije pa ohranijo
svojo civilno naravo in značaj.
21. RS v mednarodnih operacijah in misijah aktivno sodeluje s partnerskimi državami v skladu z izraženimi interesi
in potrebami.
STRATEŠKI INTERESI
22. Strateške interese RS za sodelovanje v mednarodnih
operacijah in misijah določajo njen geostrateški položaj, politični, varnostni, gospodarski, razvojni, humanitarni in drugi interesi
in načela ter njene obveznosti v okviru mednarodnih organizacij
na globalni in regionalni ravni, katerih članica je. Za vse vrste
mednarodnih operacij in misij, razen za reševalne operacije, so
strateški interesi prednostno opredeljeni v Jugovzhodni Evropi,
kot tudi v Vzhodni Evropi in na Kavkazu, Sredozemlju, na Bližnjem vzhodu, v Aziji, Afriki in drugih območjih po svetu:
Varnost in stabilnost, delujoča pravna država in gospodarski razvoj Jugovzhodne Evrope je zaradi neposredne soseščine, političnih, gospodarskih, varnostnih in drugih razlogov
primarnega pomena tudi z vidika sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah. Slednje zajema tako neposredne kot
posredne učinke na različnih področjih. Važen vidik pri tem je
tudi poznavanje razmer, jezika in kulture.
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Območje Vzhodne Evrope in Kavkaza je še posebej pomembno zaradi zagotavljanja energetske varnosti, dobave drugih strateških surovin ter preprečevanja različnih oblik ilegalne
trgovine.
Sredozemlje je za RS kot pomorsko državo važno tako
zaradi političnih kot tudi gospodarskih razlogov. Njegova geopolitična lega je pomembna tudi v smislu varnosti in migracij.
Bližnji vzhod, Azija in Afrika so poleg širšega vidika mednarodne varnosti in stabilnosti pomembne za varnost in blagostanje RS tudi zaradi preprečevanja mednarodnega organiziranega kriminala, mednarodnega terorizma in ilegalnih migracij.
Na drugih območjih je sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah potrebno zaradi posrednih interesov in izkazovanja pripravljenosti RS za ohranjanje mednarodnega miru
in varnosti.
VIZIJA
23. S strategijo RS opredeljuje odziv na spremembe v globalnem okolju, ki zahtevajo nov pristop, razvoj in uporabo celovitega nabora instrumentov in aktivnosti, vključujoč politične,
diplomatske, civilne, vojaške, razvojne, diplomatske ter druge
oblike. Pri tem je še posebej pomembno usklajeno izvajanje
aktivnosti, učinkovita koordinacija, konsistentnost izvajanja
politike sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah, kot
tudi sodelovanje vseh akterjev na nacionalni ravni v vseh fazah
sodelovanja, od načrtovanja do izvedbe. RS s tem prispeva k
vzpostavljanju in ohranjanju mednarodnega miru in varnosti,
stabilnosti, demokracije, zagotavljanju humanitarne pomoči,
vzpostavljanju vladavine prava, krepitvi človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, razvoju civilne družbe, krepitvi trajnostnega razvoja v mednarodni skupnosti ter pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah, s čimer krepi tudi lastno varnost.
ZAGOTAVLJANJE ZMOGLJIVOSTI ZA SODELOVANJE
V MEDNARODNIH OPERACIJAH IN MISIJAH
CELOVIT NABOR MEHANIZMOV IN ZAGOTOVITEV
PODPORE
24. Za doseganja opredeljenih ciljev in uveljavljanje sprejetih vrednot je cilj RS vzpostavitev celovitega nabora mehanizmov ter aktivnosti, ki bodo omogočili delovanje na naslednjih
področjih:
mirovne operacije,
operacije kriznega odzivanja, ki vključujejo operacije v
podporo miru in druge dejavnosti,
mednarodne reševalne operacije ob naravnih in drugih
nesrečah,
razvojno sodelovanje,
humanitarna pomoč,
mednarodne civilne misije,
druge oblike podpore, pomoči in sodelovanja.
NAČRTOVANJE ZMOGLJIVOSTI
25. RS v skladu s to strategijo zagotovi ustrezne zmogljivosti, vključno z osebjem, potrebnimi finančnimi sredstvi, načini
zagotovitve in ostale potrebne dejavnike. Pri tem se predvidijo
ustrezne rezerve in določena fleksibilnost za nepredvidljive
dogodke, vključno z naravnimi in drugimi nesrečami.
26. RS sredstva za sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah zagotavlja praviloma na pristojnih resornih
ministrstvih, v primerih, ki jih ni mogoče načrtovati vnaprej, pa
iz proračunske rezerve. Tako opredeljeni proračunski izdatki
upoštevajo predviden obseg in naloge in zajemajo stroške
napotitev vojaškega, policijskega, reševalnega in civilnega
osebja, njihovega usposabljanja ter neposrednih priprav in
druge povezane stroške, kot jih opredeljujejo ustrezne pravne
podlage.
27. Potrebne zmogljivosti se zagotavljajo tudi v okviru
večnacionalnih projektov. Razvoj zmogljivosti prav tako podpirajo usmerjene razvojno‑raziskovalne aktivnosti na nacionalni
in mednarodni ravni ter sistem uporabe pridobljenih izkušenj
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iz preteklih mednarodnih operacij in misij, ki se integrirajo v
procese odločanja, organiziranja, izobraževanja, usposabljanja
in načrtovanja.
28. Civilni strokovnjaki in zmogljivosti na obrambnem
področju omogočajo predvideno civilno podporo mednarodnim
operacijam. To sodelovanje v vojaških in civilnih strukturah
poteka usklajeno v fazah načrtovanja, priprav in izvajanja, ob
upoštevanju potrebe po zagotavljanju kontinuitete pri realizaciji
dolgoročnih projektov.
29. RS sodeluje tudi v mednarodnih operacijah in misijah,
ki potekajo v zahtevnih geografskih in podnebnih pogojih, drugih kulturnih okoljih, v oddaljenih območjih delovanja ter tudi v
operacijah višje intenzivnosti. To zagotovi z zmogljivostmi, ki
omogočajo vedno bolj samostojno delovanje, s sposobnostjo
sodelovanja v večnacionalnih silah, z zanesljivim strateškim
transportom, z učinkovito bojno podporo ter z zaščito sil.
30. RS daje pomoč drugim državam ob naravnih in drugih
nesrečah v obliki enot za zaščito, reševanje in pomoč, strokovnjakov za posamezna področja ter materialnih ali finančnih
sredstev. Zagotovi se nadaljnji razvoj zmogljivosti za povečevanje dosega in učinkovitosti reševalne pomoči, ki se v reševalnih
operacijah v tretjih državah in na zaprosilo držav članic EU zagotavlja tudi državljanom držav članic EU v podporo izvajanju
konzularne pomoči in zaščite ob nesrečah.
31. Vlada RS zagotovi zmogljivosti z ustreznim načrtovanjem, ki vključuje koordinacijo med vladnimi in nevladnimi
akterji, vključno z nevladnimi oziroma civilno družbenimi organizacijami, strokovnimi združenji, vsemi razpoložljivimi, vključno
z upokojenimi strokovnjaki, gospodarstvom in javnimi mediji.
Pri tem poskrbi tudi za razvoj pozitivnih vzpodbud in osveščanja in, po potrebi, z ustrezno prilagoditvijo pravnega okvirja,
vključno s pripravo nacionalnega načrta za povečanje vloge
žensk pri zagotavljanju miru in varnosti, skladno z resolucijama
VS OZN 1325 in 1820. Sodelujočim v mednarodnih operacijah
in misijah se zagotovi ustrezne motivacijske dejavnike. Prav
tako se poenoti pristop glede rizikov in zavarovanj za sodelujoče osebje v mednarodnih operacijah in misijah in glede
materialno‑tehničnih sredstev.
32. Pristojna resorna ministrstva načrtujejo ustrezno letno
kvoto civilnih izvedencev iz različnih strokovnih področij. Ministrstva zagotovijo ustrezna delovna mesta, vključno s potrebnimi finančnimi sredstvi. Kvota vključuje tudi izvedence izven
javnega sektorja.
33. Posebno obliko sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah predstavlja vojaško in policijsko sodelovanje v
okviru sil za hitro odzivanje EU ali Nata. RS v ta namen razvija
ustrezne zmogljivosti.
IZVAJANJE STRATEGIJE
KLJUČNI DEJAVNIKI
34. Ključni dejavniki pri zagotovitvi legitimnosti, učinkovitosti
in pravočasnosti sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in
misijah so sposobnost učinkovitega političnega odločanja, oblikovanja politik ter političnega in javnega dialoga na nacionalni ravni
glede sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah.
35. V okviru načrtovanja, priprav in izvajanja sodelovanja
RS v mednarodnih operacijah in misijah se v skladu z načeli te
strategije zagotavlja bolj integrirano, pragmatično, učinkovito in
ciljno naravnano sodelovanje in odločanje ter pretok informacij
med pristojnimi resorji, službami in drugimi organizacijami na
strokovni ravni.
36. V okviru načrtovanja, priprav in izvajanja sodelovanja
RS v mednarodnih operacijah in misijah se ustrezno ovrednotijo tudi možnosti za sodelovanje slovenskega gospodarstva
pri logistični oskrbi posamezne operacije oziroma misije in za
pridobitev poslov, vezanih na pokonfliktno obnovo prizadetega
območja. O potencialnih poslovnih možnostih se skozi vse
obdobje načrtovanja, priprav in izvajanja sodelovanja RS v
mednarodnih operacijah in misijah ažurno in na primeren način
obvešča slovensko gospodarstvo.
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PROCES USKLAJEVANJA IN ODLOČANJA
37. Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve ter druga ministrstva ali
organi vlade določeni z zakoni so pobudniki sodelovanja oziroma sprememb sodelovanja RS v mednarodnih operacijah
in misijah.
38. Ministrstvo za zunanje zadeve vodi postopek usklajevanja in preuči podano pobudo sodelovanja RS v mednarodnih
operacijah in misijah. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost
pobudo dopolni z oceno tveganja in poda mnenje. Usklajen in
dopolnjen predlog, ki vsebuje obrazložitev, vključno z jasnim
ciljem prispevka in legitimnim mednarodnim mandatom, oceno
najprimernejšega nabora mehanizmov, aktivnosti in potrebnih
virov, opredelitev pričakovanih učinkov, obveščevalno‑informativno in obveščevalno‑varnostno podporo, vključno z oceno
varnostnega tveganja, obravnavajo Ministrstvo za zunanje zadeve z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za notranje
zadeve na ministrski ravni oziroma ravni državnih sekretarjev.
Ministrstvo za zunanje zadeve in pristojno ministrstvo usklajen
in dopolnjen predlog posredujeta v odločitev Vladi RS.
39. V primeru vojaških operacij oziroma civilnih misij z
izvršilnimi pooblastili ali v primeru izrednih mednarodnih dogodkov Vlada RS z namero o sodelovanju seznani Državni
zbor RS.
40. Vlada RS dokončno odločitev sprejme ob upoštevanju
nacionalnih interesov, temeljnih načel te strategije, mednarodnih
obveznosti, strokovnih priporočil in nasvetov, ki bodo temeljili
na številu in vrsti razpoložljivih sil in osebja ter stopnji njihove
obremenjenosti, kot tudi usklajenih stališč pristojnih resorjev. Pri
tem se upošteva možnost in smotrnost nadaljnjih aktivnosti, kot
je dejavnost mednarodnega razvojnega sodelovanja.
41. Navedeni postopek velja v primerih sodelovanja v
novih mednarodnih operacijah in misijah, predčasnega prenehanja sodelovanja, ali ob bistvenih spremembah namena
ali obsega določenih mednarodnih operacij in misij, oziroma
v kolikor vodenje mednarodne operacije in misije prevzame
druga mednarodna organizacija. Zaradi potrebe po takojšnjem
sprejemu odločitve za nudenje pomoči postopek ne velja v
primeru reševalnih operacij, ki se izvajajo v skladu s področnim
zakonom, ter v primeru napotitve sil za hitro odzivanje v okviru
EU ali Nata.
DELOVANJE NA MEDNARODNI RAVNI
42. Za zagotavljanje učinkovitega sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah je pomembno tudi aktivno delovanje RS prek svoje diplomatsko‑konzularne mreže ter v strukturah mednarodne skupnosti. To vključuje tudi načrtno politiko
napotitev v mednarodne organe in institucije ter financiranje
teh aktivnosti. Ob napotitvah vojaških in civilnih zmogljivosti se
zagotovi tudi ustrezno in kakovostno popolnjevanje poveljniških
in vodstvenih struktur posameznih mednarodnih operacij in misij. RS skozi te zmogljivosti proaktivno vpliva na sodelovanje in
odločanje pri oblikovanju politik v pripravljalnih in načrtovalnih
fazah posameznih mednarodnih operacij in misij, kot tudi pri
oblikovanju njihovih ciljev in poslanstva.
URESNIČEVANJE
43. Postopke za sodelovanje se izvaja na način, da so v
čim krajšem času na voljo podlage za odločanje in aktivno sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah. Za doseganje
zastavljenih ciljev je potrebno stalno in sistematično vzdrževanje ustreznega nivoja pripravljenosti in razpoložljivosti enot in
pripadnikov Slovenske vojske ter Policije, civilnih strokovnjakov
in zmogljivosti na obrambnem področju, zmogljivosti za zaščito,
reševanje in pomoč ter vzdrževanje seznama pripravljenih in
razpoložljivih civilnih izvedencev na način, da so lahko v čim
krajšem času napoteni v mednarodne operacije in misije. Slednje mora vključevati tudi zagotovitev ustreznih finančnih in
materialnih pogojev oziroma zmogljivosti.
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44. Pristojna ministrstva in vladne službe redno in kontinuirano spremljajo dogajanja na geostrateških območjih, ki so
v interesu RS, oziroma kjer so prisotne mednarodne organizacije, katerih članica je RS. Medresorsko posvetovanje poteka
tudi v sklopu priprav odločitev mednarodnih organizacij o novih
oziroma bistvenih spremembah mednarodnih operacij in misij.
S tem se omogoči hitro pripravo potrebnih analiz in ocen tveganja ter pravočasno oblikovanje nacionalnih stališč.
45. Napotitve v mednarodne civilne misije in organizacije
se izvaja na podlagi Zakona o napotitvi oseb v mednarodne
civilne misije in mednarodne organizacije ter poslovnika Medresorske komisije Vlade RS za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije, kar zagotavlja medresorsko koordinacijo
in usklajevanje, oblikovanje in izvajanje politike, načrtovanje
napotitev, poročanje vladi, transparentnost in objektivnost postopkov. Državni ali drug organ zagotavlja ustrezne pogoje
za napotitve v skladu z letnimi kadrovskimi načrti, ki se vodijo
ločeno od kadrovskega načrta teh organov ter v skladu z načrtovanimi proračunskimi sredstvi za izplačilo plač in drugih
prejemkov zaposlenih.
46. RS lahko v okviru sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah zagotavlja tudi drugačne oblike podpore,
pomoči in sodelovanja za države ciljnih območij, med drugim
tudi finančno in materialno pomoč ter podporo na področju
usposabljanja in izobraževanja.
47. Potrebni izvedbeni akti za uresničevanje te strategije
se sprejmejo najkasneje v 6 mesecih od njene uveljavitve.
ZAGOTAVLJANJE TRANSPARENTNOSTI
48. Načelo transparentnosti sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah zahteva redne aktivnosti na področju
javne diplomacije in obveščanja s ciljem seznanjanja in pridobivanja javne podpore, vključno s predstavitvijo ciljev in razlogov
za sodelovanje v vseh vrstah mednarodnih operacij in misij,
ki so povezane tudi z varnostjo državljanov RS. Vlada RS bo
gradila celostno podobo sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah ter na primerne načine v razpravo o sodelovanju
RS vključila tudi predstavnike medijev, strokovne javnosti, nevladne organizacije in civilno družbo. S tem namenom na vladni
ravni poteka stalna medresorska koordinacija.
49. V luči njegove razpravljalne vloge, Vlada RS najmanj
enkrat letno seznani Državni zbor RS o sodelovanju v potekajočih mednarodnih operacijah in misijah, kot tudi o uresničevanju
te strategije ter s tem povezanimi načrti.
PREHODNE DOLOČBE
DOPOLNJEVANJE STRATEGIJE
50. Strategija sodelovanja RS v mednarodnih operacijah
in misijah je razvojni in usmerjevalni dokument za načrtovanje
in izvajanje sodelovanja vseh zmogljivosti RS v mednarodnih
operacijah in misijah in se bo dopolnjevala in spreminjala v
skladu s spremembami v varnostnem okolju, še posebej na
mednarodnem področju ter spremembami na področju nacionalne varnosti, ob upoštevanju pridobljenih izkušenj.
51. Uresničevanje te strategije bo na podlagi pristojnosti,
ki jih določajo ustava in zakoni, spremljala Vlada RS in pristojna
resorna ministrstva.
ZAČETEK VELJAVNOSTI STRATEGIJE
52. Ta strategija začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 87100-16/2009
Ljubljana, dne 12. novembra 2009
EVA 2009-1811-0179
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
827.

Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic
iz nacionalne rezerve

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in 11. člena Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009
o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES)
št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič
spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1250/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009 o skupnih
pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za
kmete (UL L št. 338 z dne 19. 12. 2009, str. 1) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra
2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila
iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete
(UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1120/2009/ES).
2. člen
(nosilci kmetijskih gospodarstev, ki začnejo na novo opravljati
kmetijsko dejavnost)
(1) Upravičenec do dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki začne
na novo opravljati kmetijsko dejavnost. Šteje se, da nosilec
kmetijskega gospodarstva začne na novo opravljati kmetijsko
dejavnost, če:
– je kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) po
10. juniju 2007,
– pred vpisom v RKG vsaj pet let ni bil vpisan v RKG kot
nosilec katerega koli kmetijskega gospodarstva in
– pred vpisom v RKG vsaj pet let ni bil vpisan v RKG kot
član kmetijskega gospodarstva, na katerem začne opravljati
kmetijsko dejavnost.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva iz prejšnjega odstavka je upravičen do dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne
rezerve, če ima v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha upravičenih površin.
(3) Upravičene površine iz prejšnjega odstavka so zemljišča, ki so v lasti oziroma v zakupu nosilca kmetijskega
gospodarstva oziroma članov kmetije.
(4) Pri dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve za
zemljišča iz tega člena se kot ustrezna dokazila upoštevajo:
– v primeru lastništva: zemljiškoknjižno stanje na dan
vložitve zahtevka za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne
rezerve;
– v primeru zakupa: zakupna pogodba, sklenjena za
obdobje najmanj petih let, ki jo zahtevku za dodelitev plačilnih
pravic iz nacionalne rezerve priloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
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(5) Zahtevek za dodelitev plačilnih pravic iz tega člena se
vloži na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika in
je objavljen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
agencija).

5. člen
(vrednost plačilnih pravic iz nacionalne rezerve)
Vrednost plačilne pravice za zemljišča iz 2. in 3. člena
tega pravilnika je enaka vrednosti regionalnega plačila iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.

3. člen

6. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Upravičenci iz 2. in 3. člena tega pravilnika vložijo zahtevek za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve skupaj
z dokazili iz 2. oziroma 3. člena tega pravilnika najpozneje do
31. marca tekočega leta na agencijo.
(2) Agencija mora o zahtevkih iz prejšnjega odstavka
odločiti najpozneje do 30. aprila tekočega leta.

(nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so se znašla
v posebnih razmerah)
(1) Upravičenec do dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne
rezerve je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je pod pogoji iz
20. člena Uredbe 1120/2009/ES s prenosom prejel upravičene
površine.
(2) Pri dodelitvi plačilnih pravic iz prejšnjega odstavka se
kot ustrezna dokazila upoštevajo:
– v primeru dedovanja: sklep o dedovanju, ki ga pridobi
agencija po uradni dolžnosti;
– v primeru zakupa: zakupna pogodba, sklenjena za
obdobje najmanj petih let, ki jo zahtevku za dodelitev plačilnih
pravic iz nacionalne rezerve priloži nosilec kmetijskega gospodarstva;
– v primeru nakupa: kupoprodajna pogodba, ki jo zahtevku za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve priloži
nosilec kmetijskega gospodarstva;
– v primeru upokojitve: dokazilo o upokojitvi, ki ga pridobi
agencija po uradni dolžnosti.
(3) Plačilne pravice iz tega člena se dodelijo, če se je s
prenosom preneslo najmanj 1 ha upravičenih površin.
(4) Zahtevek za dodelitev plačilnih pravic iz tega člena se
vloži na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika, ki je objavljen tudi
na spletni strani agencije.
4. člen
(nosilci kmetijskih gospodarstev, katerim so bili izdani akti,
ki vplivajo na spremembo vrste, števila plačilnih pravic
ali njihovo vrednost)
Upravičenec do dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje
iz 23. člena Uredbe 1120/2009/ES.

7. člen
(začeti postopki)
Postopki, začeti na podlagi določb Pravilnika o dodelitvi
plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (Uradni list RS, št. 12/08),
se končajo po določbah Pravilnika o dodelitvi plačilnih pravic iz
nacionalne rezerve (Uradni list RS, št. 12/08).
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (Uradni list
RS, št. 12/08).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-421/2009
Ljubljana, dne 22. februarja 2010
EVA 2010-2311-0072
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Poslovnik Stalne avtonomne strokovne
komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti
kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo
diplomatskega predstavništva ali konzulata

Na podlagi šestega odstavka 27. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) je Stalna
avtonomna strokovna komisija za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata, na svoji prvi seji dne
3. februarja 2010 sprejela

POSLOVNIK
Stalne avtonomne strokovne komisije
za pripravo mnenja o usposobljenosti
kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo
diplomatskega predstavništva ali konzulata
1. člen
(vsebina poslovnika)
Ta poslovnik ureja delo, organizacijo in način odločanja
Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o
usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata (v nadaljnjem besedilu:
strokovna komisija).
2. člen
(naloge strokovne komisije)
(1) Strokovna komisija deluje in izvršuje svoje naloge v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08 in 108/09) in s sklepom Vlade Republike Slovenije o
ustanovitvi strokovne komisije št. 01201‑1/2010/3 z dne 21. 1.
2010.
(2) Strokovna komisija pripravi mnenje o usposobljenosti kandidata, ki ni diplomat, za položaj vodje diplomatskega
predstavništva ali kandidata v skladu z Zakonom o zunanjih
zadevah na podlagi naslednjih meril:
– strokovna usposobljenost in osebnostna primernost,
– vodstvene sposobnosti,
– komunikacijske sposobnosti,
– psihofizične sposobnosti.
3. člen
(metode preverjanja usposobljenosti)
V postopku priprave mnenja uporabi strokovna komisija za preverjanje usposobljenosti kandidata zlasti naslednje
metode:
– pregled prijave in življenjepisa,
– vpogled v kadrovsko evidenco,
– razgovor (intervju),
– druge metode, skladne s strokovnimi spoznanji na področju ravnanja s človeškimi viri.
4. člen
(uporaba standardov strokovne usposobljenosti)
Strokovna komisija za potrebe priprave mnenja, upoštevaje Zakon o zunanjih zadevah, uporablja standarde strokovne
usposobljenosti, na podlagi katerih preverja usposobljenost
kandidata za položaj vodje diplomatskega predstavništva ali
konzulata.
5. člen
(sedež in sestava komisije)
(1) Sedež strokovne komisije je na Ministrstvu za zunanje
zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Strokovna komisija je sestavljena iz predsednika in
štirih članov.
(3) Ministrstvo za zunanje zadeve določi sekretarja strokovne komisije, ki ni član strokovne komisije. Sekretar strokovne komisije opravlja strokovne, administrativne in tehnične
naloge ter skrbi, da so zagotovljeni pogoji za delo strokovne
komisije.
6. člen
(sklic sej in vodenje)
(1) Seje strokovne komisije sklicuje in vodi predsednik
strokovne komisije. Predlog za sklic seje strokovne komisije
posreduje predsedniku minister za zunanje zadeve s tem, ko
predlaga, da strokovna komisija za določenega kandidata, ki
ni diplomat, pripravi mnenje o usposobljenosti za položaj vodje
diplomatskega predstavništva ali konzulata.
(2) V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika seje
strokovne komisije sklicuje in vodi seje najstarejši izmed članov
strokovne komisije.
7. člen
(vabila in gradiva za sejo strokovne komisije)
(1) Predsednik strokovne komisije pošlje vabilo na sejo,
skupaj z gradivom, vsaj tri dni pred dnevom sklicane seje. Izjemoma se lahko pošilja vabila ali gradiva tudi v krajšem roku,
vendar ne pozneje kot en dan pred sklicano sejo strokovne
komisije.
(2) Vabilo in gradivo za sejo strokovne komisije se članom
lahko pošlje tudi po elektronski pošti.
(3) Predsednik strokovne komisije lahko predloži gradivo
na seji strokovne komisije, če je Ministrstvo za zunanje zadeve
gradivo poslalo predsedniku strokovne komisije neposredno
pred sejo strokovne komisije ali je bilo gradivo od časa sklica
do seje strokovne komisije spremenjeno.
8. člen
(sklepčnost strokovne komisije in sprejetje sklepov)
(1) Strokovna komisija je sklepčna, če so na seji navzoči
vsaj predsednik in dva člana ali vsaj trije člani. Predsednik ali
član strokovne komisije ne more pooblastiti druge osebe, da
sodeluje in glasuje na seji.
(2) Strokovna komisija sprejme mnenje o primernosti kandidata z večino glasov vseh navzočih. Strokovna
komisija lahko sprejme mnenje, da je kandidat glede na
usposobljenost primeren za položaj vodje diplomatskega
predstavništva ali konzulata ali pa, da kandidat glede na
usposobljenost ni primeren za položaj vodje diplomatskega
predstavništva ali konzulata.
9. člen
(zapisnik in dopisi strokovne komisije)
O seji strokovne komisije se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik ali član, ki ga nadomešča, in sekretar komisije,
ki je zadolžen za pisanje zapisnika.
10. člen
(zaupnost postopka)
(1) Mnenje strokovne komisije in drugi dokumenti v
zvezi s pripravo mnenja niso javni do pridobitve agremaja
države sprejemnice v postopku imenovanja vodje diplomatskega predstavništva. Če agremaja ni potrebno pridobiti, so
podatki iz mnenja in dokumentov strokovne komisije zaupni
do pogovora kandidata v odboru državnega zbora, pristojnem
za zunanjo politiko. V postopku imenovanja vodje konzulata
so podatki zaupni do sprejetja sklepa vlade o imenovanju
vodje konzulata.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Predsednik in člani strokovne komisije so dolžni varovati zaupnost tajnih in osebnih podatkov, do katerih imajo
dostop zaradi opravljanja dela v strokovni komisiji. Dolžnost
varovanja tajnih in osebnih podatkov velja tudi po prenehanju
članstva v strokovni komisiji.
11. člen
(povračilo stroškov)
Predsednik in člani strokovne komisije so upravičeni do
povračila potnih stroškov za prihod na sejo komisije in do
dnevnice za službeno pot v Republiki Sloveniji v višini, kot je to
določeno s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence.
12. člen
(arhiv)
Dokumentacija o delu strokovne komisije se hrani v arhivu
Ministrstva za zunanje zadeve.
13. člen
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Obvestilo o neuporabi Uredbe o omejevalnih
ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije
Republike Moldove

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno
s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih
organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), Ministrstvo za zunanje
zadeve
s p o r o č a,
da se od 22. 2. 2010 do 30. 9. 2010 v skaldu s Sklepom
Sveta 2010/105/SZVP z dne 22. februarja 2010 o podaljšanju
omejevalnih ukrepov proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije (UL L 46 z dne 23. 2. 2010, str. 3) ne uporablja
Uredbe o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije
Republike Moldove (Uradni list RS, št. 80/06).
Ljubljana, dne 5. marca 2010
Ministrstvo
za zunanje zadeve
Republike Slovenije

(veljavnost poslovnika)
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2010-1811-0061
dr. Boris Frlec l.r.
Predsednik
strokovne komisije

829.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec februar 2010

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 10/08 –
ZVarDod) objavlja minister za finance

MINIMALNO
ZAJAMČENO DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec februar 2010
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 66/08),
za mesec februar 2010 znaša 1,48% na letni ravni oziroma
0,12% na mesečni ravni.
Št. 4021-1/2010/4
Ljubljana, dne 5. marca 2010
EVA 2010-1611-0066
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
831.

Sklep o računovodskem izkazu prihodkov
in odhodkov Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2009

Na podlagi 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod in 98/09
– ZIUZGK), je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije dne 25. februarja 2010 sprejel naslednji

SKLEP
o računovodskem izkazu prihodkov in
odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije za leto 2009
I.
Svet Zavoda sprejema računovodski izkaz prihodkov in
odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije za leto 2009, ki izkazuje:
– prihodki skupaj
4.653.555.801,83 EUR
– odhodki skupaj
4.653.555.801,83 EUR
– presežek/primanjkljaj
0,00 EUR
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0300-5/2010
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2010-2611-0063
Svet zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l.r.
Predsednica Sveta Zavoda

Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Podatkovna
baza socialnih
statistik
SURS 1.11.01.01 Mikropodatkovna baza
socialnih statistik za razvoj
mikrosimulacijskega modela

1.11.01

Zap.
št.

Stat. zaščit. mikropod. za izbr. osebe:
prebivalstvo in gospodinjstva (ident.
gosp., razmerje do nosilca gosp.,
starost, spol, državlj., obč. preb.), del.
akt. preb. (vrsta in datum zap., stop.
šol. izobr., konč. šola, stop. strok. izob.,
stop. strok. usp., poklic, del. razm.,
podl. za zavarov., dejav.), štipendije
(vrsta štip., raven izob., vrsta izob.
prog., obč. šolanja, letnik izob., letnik
zač. prejem. štip., znesek štip., obč.
biv. v času šol.), stanovanja (obč., stan.
razm., drugo stan. v Slo., drugo stan. v
tujini, garaža), vozila (znamka, tip, leto
izdel., prva regist., del. prostor., moč),
dohodnina (vrsta dohodka, znesek
plač. prisp. ali pristojbin, olajš. za 100%
invalid., vsota olajšav za vzdrž. druž.
člane, olajš. za plač. premije PDPZ, neizkorišč. olajšava, prevzeta olajš.), soc.
in druž. prejemki (starš. dod., pomoč ob
rojstvu otroka, otr. dod., dod. za nego
otroka, dod. za veliko družino, den.
soc. pomoč, starš. nadom.), pokojnine
(vrsta in znesek, varst. dod., regres,
nadom. za tel. okvaro, dod. za pomoč
in postrežbo), prejemki za brezp. osebe
(den. nadom. za primer brezp., den.
pomoč za primer brezp., prisp. za pok.
in invalid. zavarov., ki jih plačuje ZRSZ).

Vsebina

Zagotavljanje
deindividualiziranih statističnih mikropodatkov za razvoj
mikrosimulacijskega modela
za modeliranje
učinkov sprememb davčne
zakonodaje in
zakonodaje
socialnih transferjev.

Namen

Letno
Leto.
posredovanje
podatkov.

Obdobje
Periodika ali dan
izvajanja opazovanja
Obveznost
poročanja

Delo v
tekočem
letu

Administrativni viri: MNZ: Centralni
Obvezno. Statistična
reg. prebivalstva, GURS: Register
obdelava
nepremičnin, MDDSZ, DURS, ZPIZ,
podatkov
ZRSZ, izobraževalne ustanove, centri
in priprava
za socialno delo, MDDSZ: informacijski
mikro‑posistem štipendiranja (državne, Zoisove,
datkovne
sofinancirane kadrovske štipendije);
baze.
MJU, MŠŠ: evidence, kadrovskih
štipendistov v državni upravi in na MŠŠ;
ZRSZ: evidenca Zoisovih štipendistov
(po stari zakonodaji), pravne osebe, ki
podeljujejo nesofinancirane kadrovske
štipendije. Statistični viri: SRDAP, Popis
2002, letna statistična raziskovanja.
Sproti in po potrebi v dogovoru in skladno s sporazumi, sklenjenimi z dajalci
podatkov in na zahtevo SURS.

Kdo mora dati podatke
in kdaj

Podatki Partnersko
se ne ob- sodelovanje
javljajo,
so vhodni
podatki za
mikropodatkovno
bazo.

Rok prve Pravne in dr.
objave
podlage

Št.

Poobl.
izvajal.

2332 /

V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2010 (Uradni list RS, št. 93/09) se pri rednih nalogah v poglavju 1 Demografske in socialne statistike, v področju 1.11 Druge socialne
statistike dodata modul 1.11.01 Podatkovna baza socialnih statistik in raziskovanje pod zaporedno številko 1.11.01.01 tako, da se glasita:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
LETNEGA PROGRAMA
statističnih raziskovanj za 2010
(velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi
izvajalci statističnih raziskovanj
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Zap.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Zap.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Obdobje
Delo v
ObveKdo mora dati podatke
Periodika ali dan
tekočem
znost
in kdaj
izvajanja opazovaletu
poročanja
nja
Obvezno Četrtletni
Četrtletna Preteklo 1. Enote vključene v S.11, S.12 in S.13
finančni
četrtletje oziroma po Sklepu BS (prag poročanja
računi
glede na bilančno vsoto) v 40 dneh po
sektorja
preteku četrtletja; poročila zbirata AJPES
država za
in BS. 2. Dodatno: BS, KDD, MF, SURS,
IV. četrtletje
AJPES (letna poročila).
prejšnjega
in prva tri
četrtletja
tekočega
leta.

Pravne in dr.
podlage
32004R0501;
Uradni list RS,
št. 113/2007
z dne 11. 12.
2007, stran
15598.
4 mesece
po koncu
obdobja
opazovanja.

32002O0007,
32005O0013,
32006O0006,
Uradni
list RS,
št. 113/2007
z dne 11. 12.
2007, stran
15598.

Pravne in dr.
podlage

Rok prve
objave

Obdobje
ObveDelo v
Periodika ali dan
Kdo mora dati podatke
znost
Rok prve
Namen
tekočem
izvajanja opazovain kdaj
poročaobjave
letu
nja
nja
4 mesece
Izpolnitev
Četrtletna Preteklo 1. Enote vključene v S.11, S.12 in S.13 Obvezno Izvedba
zahtev ECB
četrtletje oziroma po Sklepu BS (prag poročanja
raziskovanj po koncu
in za potrebe
glede na bilančno vsoto) v 40 dneh po
in priprava obdobja
ekonomske
preteku četrtletja; poročila zbirata AJpodatkov opazovaanalize,
PES in BS. 2. Dodatno: BS, KDD, MF,
četrtletnih nja.
domače in tuje
SURS, AJPES (letna poročila).
finančnih
javnosti.
računov
za IV.
četrtletje
prejšnjega
in prva tri
četrtletja
tekočega
leta.

Četrtletni podatki o stanjih in transakcijah Izpolnitev zahBS
2.02.02.02 Četrtletni
AJPES
finančni računi finančnih sredstev in obveznosti sektorja tev Eurostata,
ECB in za posektorja države države po finančnih instrumentih.
trebe ekonomske analize,
domače in tuje
javnosti.

Poobl.
izvajal.

BS
2.02.02.01 Četrtletni
Četrtletni podatki o stanjih in transakAJPES
finančni računi cijah finančnih sredstev in obveznosti
institucionalnih sektorjev po finančnih
instrumentih.

Poobl.
izvajal.

V poglavju 2 Makroekonomske statistike, v področju 2.02 Finančni računi, v modulu 2.02.02 Četrtletni finančni računi se spremenita raziskovanji pod zaporednima številkama 2.02.02.01
Četrtletni finančni računi in 2.02.02.02 Četrtletni finančni računi tako, da se glasita:
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Zap.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Obdobje
Periodika ali dan
Vsebina
Namen
Kdo mora dati podatke in kdaj
izvajanja opazovanja
Podatki iz bilance stanja iz izkaza
Spremljanje
Letna
Preteklo Zadruge
poslovnega izida in iz bilance dobičpremoženjin koleDo zadnjega dne v marcu
ka /bilančne izgube zadrug, ki vodijo
sko‑finančnega
darsko
računovodske evidence v skladu s SRS položaja in
leto
34 (2008) – Računovodske rešitve v
poslovnega
zadrugah.
izida zadrug.

ObveDelo v
znost
tekočem
poročaletu
nja
Obvezno Priprava
navodil,
sprejem,
obdelava
in posredovanje
podatkov.
Uradni
list RS,
št. 42/2006
stran 4405,
št. 10/2008,
št. 68/2008,
št. 42/2009,
št. 62/2007
stran 8663.

Št.

Podatki se
neposredno ne
objavijo.
Posredujejo se
državnim
organom in
pravnim
osebam,
ki so z
zakonom
pooblaščene za
njihovo
uporabo
v evidenčne,
analitske,
raziskovalne in
davčne
namene, in
sicer 4,5
meseca
po koncu
obdobja
opazovanja.

Rok prve Pravne in dr.
objave
podlage

2334 /

AJPES 3.01.01.07 Letni računovodski izkazi
zadrug, ki
poslujejo po
Zakonu o
gospodarskih
družbah in
Zakonu o
zadrugah.

Poobl.
izvajal.

V poglavju 3 Poslovne statistike, v področju 3.01 Letne poslovne statistike, v modulu 3.01.01 Strukturna statistika podjetij se spremeni raziskovanje pod zaporedno številko 3.01.01.07
Letni računovodski izkazi zadrug, ki poslujejo po Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o zadrugah tako, da se glasi:
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Zap.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

SURS, 3.01.01.12 Poslovne
AJPES
storitve
SSP‑PS/L

Poobl.
izvajal.

Podrobna členitev prihodkov od prodaje
po vrstah proizvodov in sedežu stranke
za izbrane storitvene dejavnosti (oddelka 62 in 78 ter skupine 58.2, 63.1, 73.1,
71.1, 71.2 in 73.2 SKD2008).

Vsebina

Obdobje
ObveDelo v
Periodika ali dan
Kdo mora dati podatke
znost
Namen
tekočem
izvajanja opazovain kdaj
poročaletu
nja
nja
Obvezno AJPES
Preteklo Poslovni subjekti AJPES do
Zagotavljanje Letna
skrbi za
leto
1. 10. 2010,
mednarodno
delovanje
AJPES postopno SURS‑u do
primerljivih pospletne
30. 11. 2010.
datkov v skladu
aplikacije
Administrativni viri: AJPES (letna poroz evropskimi
SSP‑PS/L
čila), DURS (davčni obračun akontacije
standardi o
in za opodohodnine od dohodka iz dejavnosti,
strukturni staminjanje
bilanca stanja, izkaz poslovnega izida,
tistiki podjetij
poročenapoved za odmero akontacije dohodniin analiziranje
valcev za
ne od dohodka iz dejavnosti – ugotadelovanja
predložitev
vljanje davčne osnove z upoštevanjem
gospodarstva
podatkov.
normiranih odhodkov). Sekundarni viri:
v sektorju poZbrane
lastni viri SURS‑a.
slovnih storitev
podatke
ter delovanje
skladno z
domačega
dogovorom
in skupnega
posreduje
evropskega
SURS‑u.
trga na podroSURS
čju poslovnih
skrbi za
storitev.
seznam
poročevalskih enot in
zagotavlja
pojasnila
oziroma
svetovanje
poročevalskim enotam ter za
preverjanje
kakovosti.
SURS
analizira
in izkazuje
podatke.

22 me32008R0295
secev po
opazovanem
obdobju.

Rok prve Pravne in dr.
objave
podlage

V poglavju 3 Poslovne statistike, v področju 3.01 Letne poslovne statistike, v modulu 3.01.01 Strukturna statistika podjetij se spremeni raziskovanje pod zaporedno številko 3.01.01.12
Poslovne storitve SSP‑PS/L tako, da se glasi:
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Zagotavljanje podatkov o prodaji
pesticidov (brez biocidov) po skupinah
in po aktivnih snoveh za nacionalne
potrebe in za potrebe poročanja po EU
zakonodaji

Vsebina
Spremljanje prodaje
pesticidov
(brez biocidov)
za vodenje
kmetijske
politike za
doseganje
vzdržne rabe
pesticidov

Namen

ObdobjePeriodika ali dan
Kdo mora dati podatke
izvajanja opazovain kdaj
nja
Letna
Preteklo MKGP (FURS),
leto
septembra za preteklo leto
ObveDelo v
znost
tekočem
poročaletu
nja
Obvezno Pridobitev
in obdelava
administrativnih
podatkov
ter objava
podatkov.

12 me32009R1185
secev po
obdobju
opazovanja

Rok prve Pravne in dr.
objave
podlage

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Rastlinska
pridelava
R4.04.96
Statistika
porabe reprodukcijskega
materiala
R4.04.96.01 Raba
pesticidov v
kmetijstvu
KME‑PEST/R

R4.04

Zap.št.

Zagotavljanje podatkov o
uporabi pesticidov v kmetijstvu
(brez biocidov) po skupinah in
po aktivnih snoveh za posamezne kulture za nacionalne potrebe in za potrebe poročanja
po EU zakonodaji ter za oceno
izpolnjevanja nacionalnega
načrta za doseganje vzdržne
rabe pesticidov.

Vsebina

Spremljanje
uporabe
pesticidov
v kmetijstvu
(brez biocidov)
za vodenje
kmetijske
politike za
doseganje
vzdržne rabe
pesticidov.

Namen

MKGP –
FURS

Sodelujejo

5 ‑letna

Izvajanje

Izbrano
obdobje 12
mesecev od
1. 10. do 30.
9. v časovnem
okviru 5 let
(2010 do 2014)

Obdobje ali
dan opazovanja

Št. 960-378/2009/78
Ljubljana, dne 9. marca 2010
EVA 2010-1522-0008
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Z vzorcem izbrana
kmetijska
gospodarstva,
marec za obdobje 12 mesecev,
ki se zaključuje 30.9. preteklega leta

Kdo mora dati podatke in kdaj

Obvezno za
kmetijska
podjetja,
prostovoljno za
družinske
kmetije

Obveznost
poročanja

Priprava
metodologije
raziskovanja in sodelovanje
z drugimi
inštitucijami

Delo v
tekočem
letu

Pravne in
dr. podlage

Rezultati 32009R1185
razvojnega raziskovanja
bodo
uporabljenipri
izvedbi
rednega
raziskovanja.

Rok prve
objave/
uporabe
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Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SURS

Poobl.
izvajal.

Pri razvojnih nalogah v poglavju R4 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se dodajo novo področje R4.04 Rastlinska pridelava, modul R4.04.96 Statistika porabe reprodukcijskega materiala
in raziskovanje pod zaporedno številko R4.04.96.01, tako, da se glasijo:

SURS 4.04.96.04 Prodaja pesticidov
KME‑PEST/P

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Št.

Zap.
št.

2336 /

Poobl.
izvajal.

V poglavju 3 Poslovne statistike, v področju 3.01 Letne poslovne statistike se črtata modul 3.01.05 Železo in jeklo ter raziskovanje z zaporedno številko 3.01.05.01 Letno statistično
raziskovanje o železu in jeklu IND‑Fe/L.
V poglavju 4 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, v področju 4.04 Rastlinska pridelava se črtata modul 4.04.03 Napoved pridelka ter raziskovanje z zaporedno številko 4.04.03.01 Zgodnje
napovedi pridelkov.
V poglavju 4 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, v področju 4.04 Rastlinska pridelava, v modulu 4.04.96 Statistika porabe reprodukcijskega materiala se doda novo raziskovanje pod
zaporedno številko 4.04.96.04, ki se glasi:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
833.

Odločba Sveta za avtorsko pravo

Številka: 31229-10/2008-9
Datum: 18. 6. 2008

ODLOČBA
Svet za avtorsko pravo je v sestavi predsednice Zlate
Štiblar Kisič in članov Simone Zupan, Patrika Grebla, dr. Kreša
Puhariča in Andreja Zupančiča, v zadevi predlagajoče stranke
Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SAZAS), Špruha
19, Trzin, zoper nasprotno stranko Obrtno podjetniško zbornico
Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, zaradi določitve primerne
tarife za uporabo glasbe v gostinskih lokalih članov Obrtno
podjetniške zbornice Slovenije, na seji sveta, dne 18. 6. 2008

o d l o č i l:
Tarifa za uporabo glasbe oziroma višina avtorskega nadomestila v gostinskih lokalih članov Obrtno podjetniške zbornice
Slovenije, se oblikuje na sledeč način:
I.
»Višina tarife oziroma nadomestila za uporabo avtorskih
glasbenih del se določi v deležu od izkazanega prihodka uporabnika.
Višina deleža je odvisna od pomena uporabe glasbe v dejavnosti uporabnika, pri čemer je delež v lokalih bifejskega značaja večji od deleža v lokalih s popolno gostinsko ponudbo.
Višina avtorskega nadomestila znaša:
– za lokale tipa bife, bar
– za okrepčevalnice, picerije
(v vseh lokalih s popolno gostinsko
ponudbo)
– za restavracije

0,80% od prihodka
uporabnika
0,56% od prihodka
uporabnika
0,32% od prihodka
uporabnika.

II.
Kot prihodek uporabnika se šteje le prihodek, ki ga je uporabnik ustvaril v okviru opravljanja gostinske dejavnosti (npr.
v primeru večih dejavnosti je potrebno uporabiti za podlago
podatke iz postavk zadevne gostinske dejavnosti), pri čemer
se, ne glede na višino izkazanega prihodka, določi minimalno
nadomestilo v višini 10,00 EUR mesečno. Nadomestilu se
prišteje davek na dodano vrednost.
Vsak uporabnik mora pred začetkom uporabe avtorskih
glasbenih del pridobiti pisno dovoljenje kolektivne organizacije
in začeti plačevati mesečno akontacijo takoj zatem, ko mu
SAZAS izračuna višino nadomestila.
Uporabnik avtorskih glasbenih del mora v roku enega meseca po zaključku poslovnega leta kolektivni organizaciji sporočiti višino neto ustvarjenega prihodka, ustvarjenega v lokalu
v preteklem letu. Uporabnik prihodek izkaže z verodostojno
listino, ki je tudi podlaga za odmero davka od prihodka lokala.
Uporabniku, ki ne bo predložil podatkov v roku enega
meseca po zaključku poslovnega leta, se obračuna nadomestilo na podlagi podatkov o prihodkih, ki so javno dostopni,
povečano za 100%.
Uporabnik, ki šele prične z dejavnostjo, prve tri mesece
plača akontacijo v višini 15 EUR. Po preteku treh mesecev pa
mora kolektivni organizaciji sporočiti verodostojne podatke o
višini ustvarjenih prihodkov. Uporabniku, ki ne predloži podat-
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kov, se obračuna nadomestilo po najvišji tarifi, na podlagi javno
dostopnih podatkov o prihodkih. Kot osnova za obračun se
uporabi prihodek istega tipa uporabnika (bife, bar, okrepčevalnica, picerija ali restavracija) pri čemer se upošteva prihodek
oziroma osnova tistega uporabnika, ki ima najvišjo osnovo.
Pooblaščena oseba kolektivne organizacije ima pravico
vpogleda v evidenco ustvarjenih prihodkov uporabnika.
Tarifa je določena za uporabo glasbe z naslednjimi napravami:
– radijski aparat,
– glasbeni stolp,
– CD predvajalnik,
– kasetofon,
– TV sprejemnik,
– računalnik in drugi predvajalniki glasbe.
Če uporabnik organizira prireditev z glasbo (prireditev z
dee jey‑i, živo glasbo brez vstopnine), zaradi česar ima glasba
v dejavnosti uporabnika večji pomen kot sicer, je dolžan plačati dodatno nadomestilo, in sicer v pavšalnem znesku v višini
20,00 EUR na dan.
Uporabnik, ki organizira prireditev z živo glasbo brez
vstopnine, ali kjer se plača vstopnina (koncerti, ter druge oblike glasbenih prireditev) je zavezan plačati nadomestilo pod
splošnimi pogoji, oziroma v skladu z veljavno tarifo kolektivne
organizacije.
Višina nadomestila ne vključuje nadomestila za uporabo
glasbe preko juke‑box aparatov, s katerimi se ustvarja (poseben) dodaten dohodek, ker je to predmet drugega tarifnega
nadomestila.«

O b r a z l o ž i t e v:
Svet je uvodoma ugotavljal, ali so izpolnjene procesne
predpostavke, kot jih določa Zakon o avtorski in sorodnih
pravicah (v nadaljevanju: ZASP) in ki predstavljajo pogoj za
obravnavanje pred Svetom. Ugotovil je, da so le‑te izpolnjene,
saj je predlagatelj na Svet vložil pisno zahtevo, ki vsebuje
podatke o vložniku predloga, sporna vprašanja je primerno
obrazložil, poročal je o dotedanjem teku pogajanj, kar je natančneje razvidno iz uvoda obrazložitve, predlagal pa je tudi
predlog rešitve spornega vprašanja. Tako je predlagatelj izkazal
aktivno legitimacijo v tem postopku, prav tako pa je izkazal svoj
pravni interes.
Ko je Svet preveril, da je vloga predlagatelja popolna, je
od vložnika zahteval položitev predujma, kar je predlagatelj
tudi izpolnil.
Vlogo predlagatelja je zatem Svet poslal v odgovor nasprotni stranki in jo pozval, naj se v določenem roku izreče o
zahtevi (čl 157a/4,4 ZASP).
V svoji vlogi predlagateljica navaja, da je dne 13. 8. 2007
na Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za intelektualno lastnino,
vložila predlog za začetek postopka pred avtorskim svetom.
Svet za avtorsko pravo je bil namreč na novo uveden z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 139/06 z dne 29. 12.
2006). V svojem predlogu je predlagateljica predlagala, da
Svet za avtorsko pravo (v nadaljevanju: Svet) določi primerno
tarifo za uporabo glasbe v gostinskih lokalih članov Obrtne
zbornice Slovenije. V svojem predlogu navaja, da je v primeru
uporabe glasbe v gostinskih lokalih potrebno oblikovati tarifo, ki
bo upoštevala promet posameznega uporabnika. Ocenjuje, da
uporaba površine lokala oziroma kvadrature uporabnika ni primerna podlaga za oblikovanje tarife, saj bi na podlagi takšnega
oblikovanja prišlo do situacije, ko bi npr. gostinski lokal v centru
Ljubljane v primerjavi z gostinskim lokalom v hribovitem, odročnem predelu, z enako kvadraturo, plačal enako nadomestilo.
Zato ocenjuje, da je sprejemljiva edino tarifa, ki bi upoštevala
promet posameznega gostinskega lokala, kajti gostinski lokal,
ki ima več prometa, ima več obiskovalcev, s tem pa več slušateljev glasbe. Kot izhodišče za določitev tarife v nadaljevanju
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predlaga uporabo avstrijskega modela, pri čemer naj se ta prilagodi tako, da se nadomestilo plačuje v odstotkih od prometa
uporabnika glasbenih avtorskih del. Pri tem se sklicuje tudi na
že objavljen članek v reviji Obrtnik z dne 6. 1. 2006.
V zvezi s predlogom oblikovanja primerne tarife pa predlagateljica navaja, da je že dne 30. 5. 2006 predlagala podpis
pisma o nameri, vendar pa nasprotna stranka Obrtna zbornica
Slovenije (v nadaljevanju: nasprotna stranka) ter Gospodarska
zbornica Slovenije, kateri je bilo pismo tudi namenjeno, le tega
nista hoteli podpisati, čeprav je bila prav nasprotna stranka
tista, ki je prvenstveno predlagala uporabo avstrijskega modela. Zato je predlagateljica dne 22. 12. 2006 poslala nasprotni
stranki vabilo k pogajanjem, katerega je zatem dne 14. 3. 2007
naslovila na Uradni list, kjer je bilo objavljeno dne 23. 3. 2007
(Uradni list RS, št. 26/07 z dne 23. 3. 2007). Že pred tem pa je
prišlo dne 31. 1. 2007 do sestanka med udeleženkama tega postopka, kjer so bili sprejeti sklepi, da se oblikujejo tarifni razredi
glede na število gostov, kar je pomenilo oblikovanje tarife s približevanjem avstrijskemu modelu. Pri tem naj bi se upoštevala
tudi lokacija lokala, z oblikovanjem centrov mest in turističnih
središč ter podeželja. Ponovni sestanek je bil dne 8. 5. 2007,
kjer je bilo dogovorjeno, da bo predstavnik nasprotne udeleženke pripravil model oblikovanja tarife z upoštevanjem števila
gostov kot temeljnega izhodišča za oblikovanje tarife. Še istega
dne je nasprotna udeleženka predlagateljici poslala model oblikovanja tarif po elektronski pošti. Zatem pa je dne 27. 5. 2007
predlagateljica prejela dopis nasprotne udeleženke, da odstopa
od predloga oblikovanja tarif, o katerem sta se dogovarjali,
ter da predlaga model oblikovanja, ki bi upošteval površino
lokala. Zatem je še nekaj časa potekala korespondenca med
udeleženkama, vendar do dokončne uskladitve med njima ni
prišlo. Zato je predlagateljica sprožila uvedbo postopka pred
Svetom in predlagala določitev takšne tarife, ki bi upoštevala
prihodek oziroma promet vsakega posameznega uporabnika
in sicer 1,2% od bruto prihodka posameznega uporabnika za
gostinski lokal.
Svet je vlogo predlagateljice dne 17. 12. 2007 poslal v
odgovor in izjavitev nasprotni stranki, ki je na vlogo odgovorila
dne 16. 1. 2008. V odgovoru navaja, da lahko tarifa, katere
sprememba se predlaga, velja le za vse poslovne subjekte, ki
se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo oziroma imajo to dejavnost veljavno registrirano, pri čemer dilemo predstavlja tudi,
ali je pri tem mišljena vsaka oseba ali le registrirani poslovni
subjekti. Pri tem poudarja, da bo nova tarifa veljala tudi za vse
tiste subjekte, ki niso člani Obrtno podjetniške zbornice, vendar
opravljajo enako dejavnost, glede katere ima nasprotna udeleženka status reprezentativnosti. Dalje navaja, da je zahtevek
predlagateljice nejasen, saj ne predvideva natančneje za katere gostinske dejavnosti naj bi se določila nova tarifa. Pri tem
opozarja na standardno klasifikacijo dejavnosti, še zlasti na
klasifikacijo dejavnost iz leta 2007, pri čemer pa poudarja, da
se nekatere od naštetih iz klasifikacije prekrivajo, zlasti glede
priprave in strežbe prehrane in pijače. Nasprotna udeleženka
pa po njenem mnenju zastopa le nekatere od po klasifikaciji
uvrščenih gostinskih dejavnosti, in sicer le:
– restavracije in gostilne,
– okrepčevalnice, samopostrežne restavracije ipd.,
– slaščičarne in kavarne.
V nadaljevanju izpostavlja, da nasprotna udeleženka za
druge gostinske dejavnosti ne ve natančno, ali je reprezantativna tudi zanje. Zanesljivo pa ni reprezentativna za bare, bifeje
in diskoteke ter za turistične kmetije, je pa reprezentativna le
za penzione in gostišča ter začasne gostinske obrate, vendar
pa zanesljivih podatkov o tem nima. Pri tem še poudarja, da
mora Svet paziti na vse procesne predpostavke in zato predvideva, da bo Svet del zahtevka, ki se nanaša na dejavnosti, ki
jih zastopajo druge reprezentativne organizacije, še zlasti pa
glede dejavnosti, ki jih večinsko zastopa Gostinsko turistična
zbornica, to pa je dejavnosti hotelov, barov, bifejev in diskotek
ter drugih gostinsko turističnih obratov, zavrgel. Opozarja še, da
ima predlagateljica od leta 1998 dalje veljavno tarifo, ki pokriva
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skoraj vse gospodarske dejavnosti, zato naj Svet preveri če in
kdaj so bila glede določenih dejavnosti neuspešno zaključena
pogajanja, skladno z določbami Zakona o avtorski in drugih
sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP). Dodaja pa še, da sta
se udeleženki že dvakrat uradno pogajali, in sicer leta 2006,
po tedaj veljavnem ZASP, ki je predvideval v primeru neuspeha možnost arbitražnega odločanja in leta 2007, v obdobju
od 31. 1. 2007 do 31. 5. 2007, kar naj bi bilo razvidno tudi iz
priloženih listin.
Glede višine s strani predlagateljice predlagane tarife
1,2% od bruto prihodka pa navaja, da predlog daje razumeti,
kot da se nanaša na vse pravice uporabe glasbenih del, v
praksi zlasti glede pravice sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. čl. ZASP), pravice javnega predvajanja s fonogrami
in videogrami (28. čl. ZASP) in pravice javnega glasbenega
izvajanja (26. čl. ZASP). Glede na nenatančno pojasnitev predlagatelja gre domnevati, da je predlog tarife zajel vse tiste
pravice, s katerimi upravlja.
V nadaljevanju pa obširneje obrazloži, zakaj se s predlogom predlagateljice iz naslova sekundarnega radiodifuznega
oddajanja in javnega predvajanja s fonogrami in videogrami
ne strinja ter kot enega od argumentov navaja, da takšnega
tarifiranja ni uvedla nobena resna evropska država, saj ima
številne pomanjkljivosti. Strinja pa se v delu predloga, da se
odmeri 1,2 od bruto prihodka gostinskega lokala ali obrata, ki
se doseže z uporabo avtorskega dela. V primeru tarife, veljavne za koncerte zabavne, narodno zabavne in prirejene ljudske
glasbe, zabavne prireditve in karaoke, pa se s predlogom
strinjajo, saj se odstotek od sedanjih 10% zniža na 1,2%, pri
čemer pa je potrebno upoštevati, da osnova za nadomestilo
ne more biti le (bruto) prihodek, ki se doseže z uporabo avtorskega dela, temveč le za prihodek v zvezi s koncertom. Jasno
je, da je v tem pogledu pomen avtorskega dela v tesni zvezi z
dejavnostjo oziroma z zaslužkom uporabnika, zato je takšno
stališče zdravorazumsko. V nadaljevanju pa tudi natančneje
pojasni sporna vprašanja ter obrazloži svoja stališča glede (ne)
primernosti oblikovanja tarife s kvadraturo lokala. Ocenjuje,
da sedanji način obračuna tarife „število obiskovalcev“ ni bilo
sporno in se je tekoče in brez problemov izvajalo vse od leta
1998 dalje, zato dejansko ni razloga, da se spremeni nekaj, kar
deluje. Nasprotna udeleženka si je, kot navaja, ves čas prizadevala v teku pogajanj, da bi se nova tarifa opredelila na osnovi
konkretnih zneskov tarif v tujih državah, vendar predlagateljica
tem predlogom ni sledila.
Končno pa nasprotna udeleženka predlaga tri svoje načine oblikovanja tarife in jih predstavlja alternativno in sicer:
– Po prvem predlogu naj se tarifa SAZAS glede sekundarnega radiodifuznega oddajanja in javnega predvajanja s fonogrami in videogrami določi na osnovi kriterija površine oziroma
obsega (dejanske) površine poslovnega prostora uporabnika,
na kateri se predvaja oz. sliši, vidi ali kako drugače učinkovito
zaznava varovano delo. (Pri tem predlaga naj se tarife v vseh
posameznih razredih in podrazredih določijo tako, da se ugotovi in uporabi povprečje tarif istovrstnih kolektivnih organizacij, ki
zastopajo enake pravice kot SAZAS in sicer iz petih držav EU:
Italije (SIAE), Avstrije (AKM), Nemčije GEMA), Velike Britanije
(PRS) in Češke (OSA), vsako od teh tarif pa se uskladi ob
upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti
kupne moči, upoštevajoč dejstvo, da vsebujejo tudi del tarif, ki
se nanašajo na uporabo iz naslova sorodnih pravic.
– Drugi predlog obsega model tarif iz prvega predloga, pri
čemer se mu dodajo novi podrazredi tarif, v zvezi s katerimi se
določi kot sekundarno (primarno je obseg poslovnega prostora)
merilo lokacija poslovnega prostora, npr. lokacija A (turistična in
mestna središča), lokacija B (središča srednjih in manjših mest)
in lokacija C (predmestje in podeželje).
– Kot tretji model pa predlaga teoretično alternativno
možnost z uporabo prvega predloga, pri čemer se dodajo novi
podrazredi tarif, v zvezi s katerimi Svet določi neko drugo sekundarno merilo poslovnega subjekta, ki ni obseg poslovnega
prostora, pri čemer se v zvezi s tem (sekundarnim) merilom
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določi razpon odstopanj (+‑ 10%, +‑ 20%, +‑ 30%) tarife iz
osnovnega (pod)razreda, ki je določena na podlagi osnovnega
merila (obsega poslovnega prostora). Ta odstopanja tarife se
določijo kot znižanje ali zvišanje osnovne tarife glede na izbrano vrsto sekundarnega merila.
Svet je v dokaznem postopku vpogledal vse listine, ki
sta jih predložili obe udeleženki tega postopka, in sicer korespondenco med obema, zapisnike, študije, primerjave, sklepe,
ankete, dopise, poročila o poteku pogajanj ter ostale listine v
spisu. Predloge za zaslišanje prič pa je zavrnil, ocenil je, da ne
bi vsebinsko pripomogli k razrešitvi zadeve, saj sta obe stranki
vse svoje argumente navajali že pisno in jih tudi predložili Svetu
skupaj s svojimi vlogami, sicer pa se večina predlaganih prič,
ki jih navaja nasprotna udeleženka nanaša na sam postopek
usklajevanj in dogovorov, ki sta jih stranki vodili pred vložitvijo
predloga na Svet.
Po členu 157.e ZASP je Svet strokovni, neodvisni in nepristranski organ v stalni sestavi, ki je specializiran za reševanje
sporov pri kolektivnem uveljavljanju pravic. Njegove pristojnosti
so omejene na presojo skupnega sporazuma in vseh vrst tarif
kot splošnih aktov. Stranke nimajo na voljo drugega organa
ali drugačnega postopka, kot je predviden in predpisan pred
Svetom, kar pomeni, da je prisilnega značaja. Svet je stvarno
pristojen za odločitev v konkretni zadevi, saj gre v predmetnem
postopku za oblikovanje in določitev primerne tarife za uporabo
glasbe v gostinskih lokalih (člen 157.e/1, tč. 1 in 156/2 ZASP).
Procesno pa je Svet skladno z določilom 7. točke 157.a člena
ZASP uporabil določila Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP).
Trditveno dokazno breme v tem postopku je na predlagateljici, ki je vložila predlog za spremembo tarife, tako glede
tarifnih postavk, kot glede dokazovanja dejanskih okolilščin
za utemeljitev njihove primernosti. Prav tako pa je nasprotna
stranka zavezana, da navede vsa dejstva in dokaze, na katere
opira svoje predloge ali s katerimi izpodbija navedbe in dokaze
druge stranke (člen 157.a/5 ZASP). Obe stranki sta predložili
obsežno gradivo in podali več možnih predlogov, ki naj bi jih
Svet uporabil pri svoji končni odločitvi.
Svet je še posebej skrbno proučil navedbe nasprotne
stranke v tistem delu, kjer navaja, da je bil dosedanji način, ki
je bil v veljavi od leta 1998 dalje in ki je predvideval kot osnovo
merilo za odmero nadomestila „možno število obiskovalcev,
oziroma število stolov“ v posameznem gostinskem lokalu,
ustrezen in da torej ni potrebe po njegovi spremembi. Tudi
nova tarifa, kot jo je določil Pravilnik, objavljen v Uradni list RS,
iz leta 2006, ki jo sicer predlagateljica (po navedbah nasprotne
stranke nezakonito) uporablja od 1. 1. 2007 dalje (saj predvideva za približno 60% višje tarife od dotedanjih) uporablja enaka
merila kot veljavni tarifnik iz leta 1998. Kljub navedenemu pa
je Svet ocenil, da tarifa za uporabo glasbe v gostinskih lokalih,
kot je bila doslej v veljavi, ni primerna.
Svet je po natančni, vestni in skrbni presoji tako predloga
predlagatelja kot tudi odgovora in predlogov nasprotne stranke
zaključil, kot izhaja iz izreka te odločbe. Pri tem je, poleg ostalih
načel, upošteval še zlasti načelo pravičnosti. Ker Svet ni vezan
na predloge strank, lahko sam oceni in sprejme odločitev, ki je
po njegovem mnenju ustrezna in pravična. Svet je ocenil, da
je najbolj ustrezen kriterij pri tej odločitvi prav prihodek, ki ga
posamezni gostinski lokal pridobiva iz svoje dejavnosti.
Višina avtorskega nadomestila je odvisna od prihodkov,
ki jih dejansko ustvari uporabnik. Splošno znano dejstvo je, da
med posameznimi gostinskimi lokali prihaja do različno visoko
ustvarjenih prihodkov, na kar vpliva ne samo velikost lokala,
temveč tudi lokacija, kvaliteta ponudbe in storitev, pa tudi
drugi pogoji, kot sta kvaliteta in zvrst glasbe. Tarifa, katera kot
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kriterij za višino plačila upošteva zgolj velikost lokala oziroma
možno število obiskovalcev, vseh navedenih kriterijev ne upošteva, predvsem pa ne upošteva dejanskega števila gostov,
kar posledično pomeni, da ne upošteva, da ima lokal, ki je sicer
lahko večje kvadrature, v resnici malo obiskovalcev. Po mnenju
sveta je zato primernejša tarifa, vezana na višino dejansko
ustvarjenega prihodka lokala, saj je takšna tarifa povezana z
dejanskim (ne zgolj fiktivnim) številom gostov v lokalu. Takšna
tarifa je tudi bolj pravična z vidika obiskanosti posameznega
lokala, oziroma vezana na dejansko število gostov v lokalu, ki
so tudi poslušalci glasbe, oziroma glasba prispeva k njihovemu
boljšemu počutju v lokalu.
Svet ocenjuje in pri tem delno pritrjuje predlagateljici, da
takšen način oblikovanja tarif, ki za osnovo uporablja možno
število obiskovalcev oziroma število stolov, ni primeren, predvsem pa je krivičen do vseh, ki svojih lokalov nimajo na najbolj
frekventnih mestih (kraji izven strogega središča mesta, hriboviti in odročni predeli in podobno), ki pa po sedanjem sistemu
zapadejo pod enako tarifo. Vendar pa po drugi strani ocenjuje
tudi, da čisto kopiranje kateregakoli evropskega sistema za
naše razmere in področje ni primerno.
Pri tehtanju pravičnega in uporabljivega ter v praksi sprejemljivega, je Svet ocenil, da bi sicer bil še najbolj uporaben
sistem sosednje Avstrije, ki določa obseg uporabnega prostora
(površina poslovnega prostora), kjer bi zatem kot sekundarno
merilo uporabili lokacijo poslovnega prostora (npr. Cona A – za
turistična in mestna središča, cona B – za središča srednjih im
manjših mest, cona C – za predmestje in podeželje) pri čemer
pa Svet ocenjuje, da takšne lokalne klasifikacije v našem sistemu doslej ne poznamo, če pa bi hoteli uporabiti takšen model,
pa bi to pomenilo bistveno zavlačevanje tega postopka, saj bi
se predhodno morali izdelati natančni kriteriji, ki bi konkretizirali
posamezna območja, zatem pa bi bilo potrebno ta območja
kategorizirati in določiti katero območje spada v različno cono.
Zato se je Svet po daljšem preudarku in tehtanju med različnimi
možnostmi odločil za kriterij in oblikovanje tarife, kot je razvidno
iz izreka te odločbe. Če izhajamo iz načela pravičnosti, se to
načelo najbolje pokriva prav z modelom, ki ga je sprejel Svet.
Ker Svet pri svoji odločitvi ni vezan na trditveno in dokazno breme strank lahko odloči mimo postavljenih zahtev, kot je to storil
v konkretnem primeru, z namenom, da se določeno vprašanje
reši celovito in v duhu pravičnosti (člen 157/6 ZASP).
Z ozirom na vse obrazloženo je odločba utemeljena.
Stroški postopka:
O stroških je Svet odločil na podlagi določila čl. 157/c.
Stroški postopka pred Svetom so stroški strank in stroški Sveta. Vsaka stranka sama nosi svoje stroške postopka, stroške
postopka pred Svetom pa vsaka stranka krije po enakih delih,
torej vsaka polovico. Stroški Sveta obsegajo nagrado za člane
Sveta, potne in druge razumne stroške Sveta, stroške potrebne
za izvedbo dokazov, ter administrativne stroške. O stroških
postopka bo odločeno s posebnim sklepom.
Pravni pouk:
Zoper odločbo Sveta ni pritožbe, je pa dovoljena tožba, ki
se vloži pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije v 30 dneh
od vročitve odločbe Sveta (člen 157.d ZASP).
Po pravnomočnosti se odločba Sveta objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Svet za avtorsko pravo
dne 18. junija 2008
Predsednica Sveta za avtorsko pravo:
Zlata Štiblar Kisič l.r.
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OBČINE
AJDOVŠČINA
834.

BELTINCI

Sklep o potrditvi cen za odvoz in hrambo vozil
ter drugih stroškov, povezanih z ravnanjem
z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) in
22. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 20/01, v nadaljevanju Odlok o ureditvi cestnega prometa)
je Občinski svet Občine Ajdovščina na 36. seji dne 4. 3. 2010,
sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje za leto 2010
cene za odvoz in hrambo vozil ter drugih stroškov, povezanih z
ravnanjem z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili.
2. člen
Cene za odvoz, hrambo in varovanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil za leto 2010 znašajo:
Cena v €
brez DDV

ODVOZ
Polna cena odvoza nepravilno parkiranega, pokvarjenega, poškodovanega
oziroma zapuščenega vozila

30,00

835.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV‑UPB3 in 45/08) ter Sklepa Občinskega
sveta Občine Beltinci št. 032/01‑2009‑31‑440/IV, ki je bil sprejet
na 31. redni seji dne 25. 2. 2010 je Posebna občinska volilna
komisija na 1. seji dne 9. 3. 2010 sprejela

SKLEP
o razpisu nadomestnih volitev enega člana
občinskega sveta, predstavnika romske
skupnosti v Občini Beltinci
1. Razpisujejo se nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti
v Občini Beltinci.
2. Za dan glasovanja se določi 16. maj 2010.
3. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim pričnejo
teči roki za volilna opravila, se šteje 17. marec 2010.
4. Član Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnik
romske skupnosti se izvoli za čas do izteka mandatne dobe
občinskega sveta.
Št. 006-02/2010-1
Beltinci, dne 9. marca 2010

Po dejanskih
Polna cena odvoza nepravilno parkirastroških, vendar
nega, pokvarjenega, poškodovanega
največ 60,00
oziroma zapuščenega vozila izven poseljenih območij v težje dostopnih krajih ter v
primeru otežkočenega nakladanja
Prihod posebnega vozila za odvoz, brez
nakladanja in odvoza vozila

BRASLOVČE

Hramba do prvih 72 ur

30,00

Hramba vozila za vsak naslednji začet dan

1,00

Polna cena odvoza zajema stroške prihoda posebnega
vozila za odvoz do kraja vozila, stroške nalaganja, prevoza,
razlaganja in škodno zavarovanje vozila med tem postopkom.
Prihod posebnega vozila za odvoz zajema stroške prihoda vozila v primeru, ko posebno vozilo prispe do nepravilno
parkiranega, pokvarjenega, poškodovanega oziroma zapuščenega vozila, vendar ga zaradi različnih okoliščin ne naloži in
odpelje.
Cena hrambe do prvih 72 ur zajemajo stroške administrativnih del povezanih s prevozom in prevzemom nepravilno
parkiranega, pokvarjenega, poškodovanega oziroma zapuščenega vozila in stroške izdaje vozila lastniku ter manipulativne
stroške povezane s hrambo takšnih vozil.
Cena hrambe vozila za vsak naslednji začet dan zajema
stroške hrambe in varovanja vozila.
3. člen
Št. 34300-54/1999-10
Ajdovščina, dne 4. marca 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Posebna občinska volilna komisija
Karel Makovecki l.r.
Predsednik

20,00

HRAMBA

Ta sklep velja takoj.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega
člana občinskega sveta, predstavnika romske
skupnosti v Občini Beltinci

836.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja urejanja PA 2 – Braslovče Trg

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03)
je župan Občine Braslovče sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja
PA 2 – Braslovče Trg
1. člen
(Splošno)
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
OPPN;
– predmet, programska izhodišča in namen;
– območje OPPN;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice
in mnenja iz njihove pristojnosti za načrtovanje prostorske
ureditve;
– obveznosti v zvezi s financiranjem;
– določitev objave.
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2. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo
prostorskega razvoja občine in Prostorski red Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 16/08). V teh aktih je na novo določila območja, za katere je pred kakršnimikoli posegi v prostor potrebno
izdelati še občinske podrobne prostorske načrte. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema parcele na
območju naselja Braslovč in samega trga. V preteklosti so bili
na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so
bili s sprejetjem Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega
reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08) razveljavljeni.
S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi prenove trškega
jedra Braslovče in gradnje nove prometnice pod teraso – Braslovče in Rakovlje za to območje predpisan občinski lokacijski
načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt).
Občina Braslovče še ne pristopa k celoviti prenovi trškega
jedra Braslovč in izgradnji nove prometnice pod teraso Braslovče, temveč želi s tem občinskim podrobnim prostorskim
načrtom zagotoviti le pogoje za novogradnjo na dveh območjih
oziroma za dva objekta, torej Kulturni dom Braslovče in poslovno‑stanovanjski objekt. Hkrati s tem pa tekstualno podati
pogoje in merila za gradnjo za že obstoječe objekte na območju
Braslovč in samega trga Braslovč.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
OPPN se izdela na podlagi veljavne zakonodaje, še posebej Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list
RS, št. 33/07, 108/09) ter Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07) in bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. člen
(Predmet, programska izhodišča in namen)
Predmet izdelave OPPN so parcelne št. 5/4, 5/1, k.o. Braslovče, kjer že stoji kulturni dom Braslovče, za katerega je zaradi
dotrajanosti predvidena prenova, rušitev in nadomestna gradnja
ter parc. št. 59/4, 561/2, k.o. Braslovče, kjer je predvidena novogradnja poslovnega stanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo, ki sedaj v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče.
Predmet izdelave OPPN pa je tudi tekstualni del z obrazložitvijo
za posege, ki so dovoljeni na obstoječih objektih. Posegi niso v
nasprotju s širšimi prostorskimi usmeritvami Občine Braslovče
na tem območju in se skladajo s prostorskim planom. Pri pripravi
OPPN je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska
izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave OPPN.
4. člen
(Območje OPPN)
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 5/4,
5/1, 59/4, 561/2 k.o. Braslovče veliko 4.360 m², zajema pa tudi
območje – prikazano grafično, za katero se v OPPN tekstualno
opredelijo dovoljeni posegi na že obstoječih objektih. Območje
OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne
podlage vključno z geodetskim načrtom, geološkim mnenjem
za izdelavo OPPN pridobi in financira pripravljavec.
6. člen
(Roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS,
št. 33/07, 108/09), in sicer po naslednjem terminskem planu:
– župan sprejme ta sklep, ga objavi v Uradnem listu RS
ter na spletnih straneh: www.braslovce.si, pošlje pa ga tudi
ministrstvu / 15 dni;
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– izdelovalec OPPN pripravi osnutek prostorskega akta
/ 30 dni;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora za načrtovane spremembe in sklepa MOP, pristojno za varstvo okolja, o
potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje
(v nadaljevanju CPVO) / 30 dni;
– izdelovalec v skladu s smernicami dopolni osnutek prostorskega akta. V primeru potrebe izdelave dodatnih strokovnih
podlag glede soglasodajalcev in CPVO pa občina zagotovi tudi
izdelavo strokovnih podlag in okoljskega poročila. Dopolnjen
osnutek se dopolni glede na izdelane strokovne podlage in
okoljsko poročilo. V primeru potrebe izdelave okoljskega poročila se ga skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu /
30 dni po izdelavi in prevzemu potrebnih strokovnih podlag in
okoljskega poročila;
– dopolnjen osnutek prostorskega akta se javno razgrne
v prostorih Občine Braslovče in organizira javna obravnava
predlaganega OPPN ter tudi okoljskega poročila, če je bilo v
postopku potrebno izvesti CPVO / 30 dni;
– do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame stališče, ki ga občina objavi na krajevno običajen način
in v svetovnem spletu ter o njih pisno seznani lastnike zemljišč,
ki so pripombe podali / 20 dni;
– izdelovalec na podlagi stališč do pripomb pripravi predlog prostorskega akta / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb
in predlogov;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora / 30 dni;
– v primeru potrebnosti izdelave CPVO občina od ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, pridobi tudi obvestilo o
sprejemljivosti vplivov izvedbe prostorskega akta;
– odlok sprejme Občinski svet Občine Braslovče in ga
objavi v Uradnem listu RS / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopki in roki od tretje
alineje te točke dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega
podrobnega prostorskega načrta pa mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– RS MOP Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje,
Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava
Celje, Lava 42, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v
postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice
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za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora,
se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN
potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno
zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo
geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi Občina Braslovče v proračunu za leto 2010.
9. člen
(Določitev objave)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep
tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) in ga pošlje
Ministrstvu za okolje in prostor.
Braslovče, dne 22. februarja 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

837.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi
breg (Rožič)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter na podlagi 30. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03)
je župan Občine Braslovče sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA1 –
Vikend naselje Letuš – levi breg (Rožič)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
zajema eno manjšo parcelo znotraj vikend naselja Letuš na
levem bregu Savinje. V preteklosti so bili na tem območju v
veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejetjem
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in
komunalne infrastrukture za to območje predpisan sanacijski
občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski
načrt). Z njim je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja
ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost celotnega
naselja.
Hkrati s tem pa sta investitorja Peter in Olga Rožič, stanujoča Jenkova 17, 3320 Velenje dala pobudo za izdelavo OPPN
za njegovo parcelo, in sicer št. 470/96, k.o. Letuš. Ker občina
oziroma lastniki preostalih zemljišč v tem delu naselja trenutno
ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje je občina
predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN samo za
navedeno parcelo.
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc.
št. 470/96, k.o. Letuš. Okvirno območje OPPN je veliko cca
739 m².
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3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN
pridobi in financira investitor sam.
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 60 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti
izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi
stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od
3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in
mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– RS MOP Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje,
Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– UPC Telemach, Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v
postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice
za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora,
se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN
potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno
zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo
geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep
tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) in ga pošlje
Ministrstvu za okolje in prostor.
Braslovče, dne 8. marca 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.
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CELJE
838.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni
občini Celje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 42/09,
109/09) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01,
70/06, 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 31. seji
dne 2. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest
v Mestni občini Celje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena,
so prikazane na kartah, ki so na vpogled na sedežu občine.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne
poti za kolesarje (KJ).
Lokalne ceste so ceste namenjene povezovanju naselij v
občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1
2

032011
032012

032030
032040

3
4

032013
032031

490470
5

5

032041

032010

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

032051
032052
032053
032061
032071
032081
032091
032121
032122
034011
034041
034051
034091
034092
034101
034111
034112

5
032080
5
038030
032310
032050
032810
430
032060
752
034090
034090
430
034050
430
034340
034090

23
24
25
26

034121
034122
034131
036011

034110
752
034010
036040
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občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa
na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno
cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
Javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev
v občini in med občinami.
3. člen
Lokalne ceste v mestu Celje in ostalih naseljih z uvedenim
uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG), ki so
kot nadaljevanje državnih cest skozi mesto Celje in ostalih naselij
namenjene prometnemu povezovanju mestnih območij in četrti;
skladno s predpisi o varnosti cestnega prometa je na njih lahko
dovoljena višja hitrost od splošne omejitve hitrosti v naselju;
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki
so namenjene, zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz
posameznih območij mesta Celje ter ostalih naselij na ceste
višje kategorije;
– na mestne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih
prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne
gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.)
v posameznih območjih mesta Celje in ostalih naselij.

Potek odseka
Ostrožno ‑ Lopata (avtobusno obračališče)
Lopata (avtobusno obračališče) ‑ Šmartno v
Rožni dolini
Rožni vrh ‑ Brezova ‑ Vojnik
G1‑5 (krožišče) ‑ Medlog ‑ Celje (Cesta na
Ostrožno)
Lopata (avtobusno obračališče) ‑ Gorica pri
Šmartnem ‑ Podgora
Celje (Plava laguna) ‑ Babno ‑ Medlog
Medlog ‑ G1‑5 (krožišče)
G1‑5 (krožišče) ‑ Zaloška Gorica
Dobrova ‑ Runtole
Celje (Gasilska ulica) ‑ Lokrovec
Medlog ‑ Lopata
Zgornja Hudinja ‑ Lahovna ‑ Dobrova
Šmarjeta pri Celju ‑ Prekorje ‑ Runtole
Runtole ‑ Lešje
Bukovžljak ‑ Proseniško
Kulturniška ulica
Trnovlje pri Celju ‑ Zadobrova ‑ Arclin
Celje (Mariborska cesta) ‑ Trnovlje pri Celju
Trnovlje pri Celju ‑ R3‑752 (krožišče)
Škofja vas ‑ Zadobrova
Bukovžlak (Obrtna cesta) ‑ Leskovec
Trnovlje pri Celju (Cesta na Ljubečno) ‑ Zadobrova
Trnovo pri Celju ‑ Začret
Začret ‑ Ljubečna
Bukovžlak ‑ Začret ‑ Ljubečna
Zagrad ‑ Pečovnik ‑ Celjska koča ‑ Požnica

4. člen
Lokalne ceste (LC) so:

032040
490470

Dolžina
odseka v
občini
[m]
2.011
3.934

430
032010

3.248
1.422

v
v

Vojnik – 1.574

490440

1.689

v

Žalec – 1.246

032080
5
490480
032120
038030
032010
032030
032060
032010
464070
034340
752
034050
752
752
034090
034100

2.543
500
775
1.470
1.974
1.280
3.023
1.968
1.111
1.399
814
2.220
2.243
1.177
2.253
1.869
1.016

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

752
034130
464070
744

594
1.096
1.778
8.699

v
v
v
v

Konec
odseka

Namen
uporabe

Preostala dolžina
odseka
[m]

v
v

Žalec – 255

Vojnik – 958
Šentjur – 1.313

Laško – 362
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27

036041

036360

Celje (cesta v Laško) ‑ Zagrad ‑ odcep
Zvodno

536540

Dolžina
odseka v
občini
[m]
1.906

28

036042

536540

odcep Zvodno ‑ Osenca ‑ Pečovje‑ Štore

744

2.160

v

29

036361

5

Cesta na Grad (Aškrčeva ulica) ‑ Zagrad
(Cesta v Laško)

5

2.040

v

30

038011

032310

Celje (Partizanska cesta) ‑ Košnica pri Celju

5

4.980

v

31

038031

032330

Celje (krožišče Ulice mesta Grevenbroich in
Opekarniške ceste) ‑ Dobrova

032060

1.860

v

32

038032

032060

Dobrova ‑ Loče ‑ Brezova

032010

3.977

v

33

038041

032310

Celje (krožišče Partizanske ceste in Čopove
ulice) ‑ odcep Petriček

538530

1.408

v

34

038042

538530

odcep Petriček ‑ Brnica ‑ Kasaze

430010

1.688

v

Žalec – 2.383

35

200221

744

Brstnik ‑ Rifengozd ‑ Tremerje

5

798

v

Laško – 3.513

36

396013

464020

Šmiklavž pri Škofji vasi ‑ Ljubečna

752

1.408

v

37

396021

234

Trnovec pri Dramljah ‑ Laze pri Dramljah ‑
Jarmovec ‑ Glinsko ‑ Žepina

464070

2.838

v

Šentjur – 3.600

38

396241

464070

Goričica ‑ Cerovec ‑ Žepina

396020

329

v

Šentjur – 2.399

39

412061

107

Štore ‑ Vrhe ‑ Slance ‑ Teharje

107

1.411

v

Štore – 1.241

40

464072

752

Ljubečna (Kocbekova ulica)

034130

526

v

41

464073

034130

Ljubečna ‑ Žepina ‑ Proseniško

034010

1.808

v

Šentjur – 895

42

464081

430

Vojnik ‑ Zadobrova

752

488

v

Vojnik – 2.320

43

490013

490090

Liboje ‑ Kočnica pri Celju

5

2.487

v

Žalec – 1.664

44

490444

032040

Galicija ‑ Gorica pri Šmartnem ‑ Lopata

032010

1.781

v

Žalec – 229

45

490472

490470

Zavrh pri Galiciji ‑ Pepelno ‑ Šmartno v Rožni 032010
dolini

2.604

v

Žalec – 629

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

Potek odseka

SKUPAJ:

Namen
uporabe

Preostala dolžina
odseka
[m]

v
Štore – 2.637 m

88.603 m

v…vsa vozila
5. člen
Glavne mestne ceste (LG) so:
Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

1

032311

5

od ulice XIV. divizije do zahodne mesne
5
vpadnice (Partizanska ulica ‑ Čopova ulica)

2.075

v

2

032312

5

od zahodne mestne vpadnice do Ostrožna 032030
(Čopova ulica ‑ Cesta na Ostrožno)

2.278

v

3

032321

430

od Mariborske ceste do Čopove ulice (Deč- 032310
kova cesta)

1.687

v

4

032331

430

od Mariborske ceste do Opekarniške ceste 032810
(Podjavorkova ulica)

492

v

5

032332

032810

odsek do nogometnega štadiona

532910

237

v

6

032333

532910

od nogometnega štadiona do Ulice mesta
Grevenbroich (Opekarniška cesta)

038030

994

v

7

034341

430

od Mriborske ceste do državne ceste (Bež- 752
igrajska cesta ‑ Plinarniška ulica ‑ Gaji)

2.509

v

8

038371

5

od Aškrčeve ceste do Ljubljanske ceste
(Levstikova ulica ‑ Gregorčičeva ulica)

620

v

9

038372

038910

od Gregorčičeve ulice do križišča z držav- 5
no cesto v Medlogu (Ljubljanska cesta)

2.720

v

10

038381

038370

od Levstikove ulice do Dečkove ulice (Ker- 032320
snikova ulica)

937

v

11

038382

032320

od Dečkove ulice do Opekarniške ceste
(Ulica mesta Grevenbroich)

1.168

v

SKUPAJ:
v…vsa vozila

038910

032330

15.717 m

Preostala dolžina
odseka
[m]

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 12. 3. 2010 /

Stran

2345

6. člen
Zbirne mestne ceste (LZ) so:
Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

1

032631

032800

2

032641

032310

3
4
5

032651
032652
032661

032310
032660
032650

6

032691

032660

7

032701

038380

8

032721

032320

9

032741

430

10

032761

038030

11

032762

032800

12

032801

5

13

032802

032800

14

032803

032320

15

032811

032320

16

032812

032330

17

032831

032760

18

034821

430

19

036351

036360

20

036831

036360

21

036841

036860

22

036851

036360

23

036861

036350

24

038891

5

25

038892

038890

26

038901

038370

27

038911

038370

28

038912

538090

29

038921

038370

Potek odseka
od Ipavčeve ulice do Kersnikove ulice
(Ipavčeva ulica - Stritarjeva ulica)
od Čopove ulice do Babna (Lava - Čulk Babno)
od Čopove ulice do Njegoševe ulice (Lava)
Njegoševa ulica - Lava
od ulice Lava do Čopove ulice (Iršičeva
ulica - Pucova ulica)
od Pucove ulice do Ceste na Ostrožno
(Stara cesta na Ostrožno)
od Ulice mesta Grevenbroich do Ceste v
Lokrovec (Drapšinova ulica)
od Dečkove ceste do Ulice mesta Grevenbroich (Cesta na Dobrovo - Škrapinova
ulica)
od Mariborske ceste do Prijateljeve ulice
(Ulica frankolovskih žrtev)
od Ulice mesta Grevenbroich do Bevkove
ulice (Ulica heroja Rojška od HŠ 1 do HŠ
53)
od Bevkove ulice do Gasilske ulice (Ulica
heroja Rojška od HŠ 52 do HŠ 2)
od glavne ceste do Dečkove ceste (Ipavčeva ulica)
od odcepa Ipavčeve ulice do glavne ceste
(Ipavčeva ulica)
od Dečkove ceste do Ulice heroja Rojška
(Cesta v Lokrovec)
od Dečkove ceste do Podjavorškove ulice
(Opekarniška cesta)
od Podjavorškove ulice do Skaletove ulice
(Prijateljeva ulica)
od Ulice heroja Rojška do Ceste na Ostrožno (Ob koprivnici)
od Mariborske ceste do Kidričeve ulice
(Kovinarska ulica - Delavska ulica)
od Aškrčeve ulice do krožišča Teharje
(Teharska cesta)
od Ceste na grad - križišče do Zvezne ulice
(Cesta na grad od HŠ 2A do HŠ 58)
od Popovičeve ulice do Teharske ceste
(Podgorje)
od Ceste na grad do Popovičeve ulice
(Plečnikova ulica - Zvezna ulica)
od Teharske ceste do Zvezne ulice (Popovičeva ulica)
od Aškerčeve ulice do Ljubljanske ceste
(Cankarjeva ulica - Vodnikova ulica - Gledališki trg)
od Gledališkega trga do Gregorčičeve ulice
(Vodnikova ulica)
od Ljubljanske ceste do Čopove ulice (Jurčičeva ulica - Trubarjeva ulica)
od Gregorčičeve ulice do Muzejskega trga
(Ljubljanska cesta - Gosposka ulica)
od Muzejskega trga do Krekovega trga
(Gosposka ulica - Slomškov trg)
od Levstikove ulice do glavne ceste (Vruničeva ulica)

038380

Dolžina
odseka v
občini
[m]
510

032050

1.148

v

032660
032640
032310

280
280
590

v
v
v

032310

796

v

032800

473

v

038380

1.212

v

032810

439

v

032800

295

v

032070

412

v

032320

448

v

5

162

v

032760

1.301

v

032330

707

v

032090

666

v

032310

758

v

107

533

v

107

2.640

v

036850

730

v

036350

836

v

036830

875

v

036830

821

v

038910

581

v

038370

80

v

032310

732

v

538090

325

v

5

596

v

5

487

v

Konec
odseka

Namen
uporabe
v

Preostala dolžina
odseka
[m]

Stran

2346 /

Zap. Številka
št.
odseka
30

038922

Št.

19 / 12. 3. 2010

Začetek
odseka
5

Uradni list Republike Slovenije
Konec
odseka

Potek odseka
od glavne ceste do Dečkove ceste (Vruničeva ulica)

032320

SKUPAJ:

Dolžina
odseka v
občini
[m]
471

Namen
uporabe

Preostala dolžina
odseka
[m]

v

20.184 m

v…vsa vozila
7. člen
Mestne ceste (LK) so:
Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

1

032611

430

2

032621

038380

3

032671

032660

4

032681

032690

5

032711

038380

6

032731

032810

7

032751

032810

8

032771

032070

9

032821

032310

10

032841

032700

11
12

032851
036871

430
036830

13

038871

038920

14

038872

538250

15

038881

038370

16

038931

032310

17

038941

038900

038920

Dolžina
odseka v
občini
[m]
484

038920

280

v

535420

265

v

532200

447

v

032720

367

v

032720

612

v

032740

656

v

532340

413

v

532370

167

v

032700

543

v

034340
grad

513
1.348

v
v

538250

517

v

538400

78

v

HŠ 7E

443

v

538240

295

v

032310

636

v

Konec
odseka

Potek odseka
od Mariborske ceste do Ceste na Ostrožno
(Stara Dečkova cesta)
od Kersnikove ulice do Ceste na Dobrovo
(Tkalska ulica)
od Čopove ulice do Ulice Maksima Gorkega (Pucova ulica)
od Ceste na Ostrožno do Sorčanove ulice
(Valvazorjeva ulica)
od Ulice mesta Grevenbroich do Ceste na
Dobrovo (Pohorska ulica)
od Opekarniške ceste do Ceste na Dobrovo (Jamova ulica ‑ Travniška ulica)
od Prijateljeve ulice do Ulice frankolovskih
žrtev (Skaletova ulica)
od Ceste na Ostrožno do Ceste II. grupe
odredov‑križišče (Cesta II. grupe odredov)
od Ceste na Ostrožno do Ulice Dušana
Kvedra (Stara cesta)
od Drapšinove ulice do Drapšinove ulice
(Hohkrautova ulica ‑ Ulica bratov Mravljakov ‑ Ribarjeva ulica)
Resljeva ulica
od Popovičeve ulice do gradu (Cesta na
grad)
od Vrunčeve ulice do Ipavčeve ulice (Oblakova ulica)
od Ipavčeve ulice do Oblakove ulice‑križišče (Oblakova ulica)
od Ljubljanske ceste do industrijske cone
(Cesta v industrujsko cono)
od Čopove ulice do Ulice Tončke Čečeve
(Trubarjeva ulica)
od Jurčičeve ulice do Čopove ulice (Malgajeva ulica ‑ Na otoku)

SKUPAJ:

Namen
uporabe

Preostala dolžina
odseka
[m]

v

8.064 m

v…vsa vozila
8. člen
Javne poti (JP) so:
Zap. Številka
št.
odseka
1
2
3
4
5
6

532011
532012
532021
532031
532032
532041

Začetek
odseka
038920
532010
038920
032620
532030
038380

Potek odseka
Veselova ulica do HŠ 3
Veselova ulica od HŠ 9 do HŠ 6
Dalmatinova ulica
Vrunčeva ulica ‑ Brodarjeva ulica
Brodarjeva ulica do HŠ 28
Tkalska ulica

Konec
odseka
HŠ 3
HŠ 6
HŠ 5
032620
HŠ 28
HŠ 15

Dolžina
odseka v
občini
[m]
115
86
100
382
79
135

Namen
uporabe
v
v
v
v
v
v

Preostala dolžina
odseka
[m]

Uradni list Republike Slovenije
Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

532051
532061
532062
532071
532081
532082
532083
532091
532092
532101
532102
532111
532121
532131
532141
532142
532151
532161
532162
532171
532172
532181
532191
532192
532201
532202
532211
532212
532213
532221
532222
532232
532233
532234
532235
532241
532242
532243
532244
532251
532261
532271
532281
532282
532283
532291
532301
532311
532321
532322
532331
532341

032620
032620
532060
038380
032660
532080
032060
532080
532080
032660
032660
032660
032670
032670
535421
532140
032680
032680
032680
032680
032680
032680
032680
032680
032680
032680
032690
032690
032690
032800
032800
032830
032830
532230
532230
032800
032760
032800
032800
032760
032760
032830
532270
535440
532280
032070
032070
032770
032770
032770
032770
032770

59

532342

032710

60

532351

032770

Št.

Potek odseka
Nušičeva ulica
Brodarjeva ulica
Brodarjeva ulica ‑ Kersnikova ulica
Stritarjeva ulica
Iršičeva cesta
Stegenškova ulica
Njegoševa ulica
Klanjškoca ulica
Klanjškova ulica
Lepa pot I
Lepo pot II
Zatišje od HŠ 29
Goriška ulica
Ulica Milke Kerinove
Puchova ulica
Dostopna cesta do OŠ Lava
Kozakova ulica
Pohlinova ulica
Pohlinova ulica
Mencingerjeva ulica
Mencingerjeva ulica
Valjavčeva ulica
Meškova ulica
Meškova ulica
Sorčanova ulica
Sorčanova ulica
Ulica Zofke Kvedrove I
Ulica Zofke Kvedrove II
odcep iz Stare ceste na Ostrožno
Cesta v Lokrovec
Cesta v Lokrovec do HŠ 26
Ob koprivnici
Ob koprivnici ‑ igrišče
Ob koprivnici ‑ HŠ 82
Ob koprivnici ‑ HŠ 86
Ulica Matevža Haceta
Ulica heroja Rojška
Ulica Matevža Haceta
Bevkova ulica
Bevkova ulica
Razgledna ulica
Ulica Alme Karlinove
Cvetlična ulica od HŠ 1 do HŠ 17
Cvetlična ulica od HŠ 18 do HŠ 34
Cvetlična ulica do HŠ 1
Erjavčeva ulica
Samova ulica
Ulica Jana Husa
Krpanova ulica
Cesta II. grupe odredov ‑ odcep
Črtomirova ulica
Cesta II. grupe odredov od HŠ 21 do HŠ
12
Cesta II. grupe odredov od HŠ 21 do HŠ
41
Ulica Kozjanskega odreda

19 / 12. 3. 2010 /

Dolžina
odseka v
občini
[m]
HŠ 12
269
032320 286
HŠ 54
102
532050 193
532080 130
HŠ 1
65
HŠ 17
119
HŠ 20
135
HŠ 2
101
HŠ 13
51
HŠ 1
75
032660 240
HŠ 7
206
HŠ 14
133
HŠ 21
146
OŠ Lava 101
HŠ 12
134
HŠ 10
128
HŠ 12
32
HŠ 12
124
HŠ 20
30
HŠ 10
135
HŠ 9
119
HŠ 46
31
HŠ 8
94
HŠ 62
35
HŠ 19
148
HŠ 1
62
HŠ 87
76
HŠ 43
207
HŠ 26
65
HŠ 77
87
igrišče
81
HŠ 82
65
HŠ 86
66
HŠ 12
67
cerkev
72
HŠ 1
81
HŠ 5
33
HŠ 27
222
032070 308
032070 601
535440 267
532270 170
HŠ 1
69
HŠ 45
224
HŠ 10
165
HŠ 8
70
HŠ 12
95
HŠ 7
59
HŠ 9
110
HŠ 12
115
Konec
odseka

Namen
uporabe
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

HŠ 41

147

v

HŠ 7

104

v

Stran

2347

Preostala dolžina
odseka
[m]

Stran

2348 /

Zap. Številka
št.
odseka
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Št.

19 / 12. 3. 2010

Začetek
odseka

532361
532371
532372
532373
532381
532382
532391
532401
532402
532411
532421
532431
532432
532441
532442
532443
532451
532461
532471
532481
532482
532491
532501
532502
532511
532521
532532
532541
532542
532543
532551
532561
532562
532571
532572
532581
532591
532592
532601
532611
532621
532631
532632
532641
532651
532661
532671
532681
532682
532691
532701
532711
532721

032770
032070
032010
532370
032770
032820
032310
032310
032030
032670
032010
032010
532430
032670
032690
032661
032670
032810
032610
032810
032750
032700
532520
532500
032320
038380
032840
032840
532540
532540
032840
038380
532560
032720
532570
532570
532580
532580
038380
038380
532611
032730
532630
032720
032720
532730
032730
032730
532680
032810
032810
032810
032810

532722

532720
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Potek odseka
Ulica I. štajerskega bataljona
Ulica Dušana Kvedra
Cesta na Ostrožno
Stara cesta
Efenkova ulica
Efenkova ulica ‑ Ulica bratov Verdenekov
Ulica bratov Frecetov
Gradnikova ulica
Ulica Heroja Šarha
Pregljeva ulica
Ulica heroja Lacka
Lopata od HŠ 9A do HŠ 4
Lopata do HŠ 2
Puchova ulica
odcep stare ceste na Ostrožno
Iršičeva ulica
Dostopna cesta do vrtca
Pokopališka cesta
Stara dečkova cesta
Bazenškova ulica
Skaletova ulica
Adamičeva ulica
Adamičeva ulica
Starihova ulica
Hubadova ulica
Šaranovičeva ulica
Ulica bratov Mravljakov do HŠ 1
Robova ulica
Robova ulica ‑ Ulica bratov Mravljakov
Robova ulica ‑ Grčarjeva ulica
Grčarjeva ulica od HŠ 2 do HŠ 20
Pod Gabri
Pod kostanji
Okroglarjeva ulica
Okroglarjeva ulica do HŠ 7
Zagajškova ulica
Celovška ulica
Celovška ulica
Kraigherjeva ulica
Smrekarjeva ulica
Ulica bratov Vošnjakov
Travniška ulica
Travniška ulica od HŠ 2 do HŠ 6
Strma pot
Cesta na Dobrovo
Ulica Cirila Debeljaka
cesta do Zavoda
Jamova ulica
Jamova ulica
Dobojska ulica
Ulica bratov Dobrotinškov
Štekličeva ulica
Ulica frankolovskih žrtev ‑ Zgornja Hudinja
Ulica frankolovskih žrtev ‑ Bazenškova
ulica (vezna cesta)

HŠ 11
032310
HŠ 132
032770
032820
HŠ 8
032820
HŠ 14
HŠ 17
HŠ 13
HŠ 14
032010
HŠ 2
HŠ 2
HŠ 4A
HŠ 11
vrtec
032720
430
032750
HŠ 12B
HŠ 19
HŠ 44
HŠ 3
HŠ 6
532480
HŠ 1
032840
032840
532550
032840
HŠ 33
535500
032710
HŠ 7
532590
HŠ 20
HŠ 2
HŠ 30
HŠ 55
HŠ 2
HŠ 33
HŠ 6
HŠ 17
šola
038030
Zavod
HŠ 25
532630
032330
HŠ 40
HŠ 6
532730

Dolžina
odseka v
občini
[m]
248
683
87
98
146
183
107
194
123
131
240
254
88
117
54
80
74
562
325
246
43
111
117
74
89
411
54
249
51
49
249
385
226
187
91
208
102
101
265
320
253
458
68
162
404
258
124
223
205
519
240
121
384

532730

58

Konec
odseka

Namen
uporabe
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Preostala dolžina
odseka
[m]
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Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

115 532731

032810

116 532732
117 532741
118 532751

532730
032810
032750

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

532761
532771
532781
532791
532801
532811
532821
532831
532841
532851
532861
532871
532881
532891
532901
532911
532912
532921
532931
532941
532951
532961
532970
532981
532991
533011

032750
032750
032750
032750
032750
032740
032810
032810
032810
032810
032810
032810
032810
032810
032810
032330
532910
032720
032050
032050
032640
032640
532960
032640
532980
430

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

533012
533013
533021
533031
533041
533042
533051
533061
533071
533081
533091
533092
533101
533111
533121
533122
533123
533131
533141
533151
533152
533161
533171

533010
533010
533010
533010
533030
533040
533060
430
533060
533060
430
533090
430
430
430
430
533120
430
032120
032120
032120
032120
032120

Št.

Potek odseka
Bazenškova ulica ‑ Zgornja Hudinja ‑ Ulica
Cirila Debeljaka
Cesta v Lahovno
Ulica Hermine Seničar
Skaletova ulica ‑ Mariborska cesta ‑ Salmičeva ulica
Kačeva ulica
Jeretinova ulica
Janševa ulica
vzporedna ulica z ulico frankolovskih žrtev
Dostopna cesta do šole
Ulica frankolovskih žrtev
Kovačičeva ulica
Goručanova ulica
Plankarjeva ulica
Planinčeva ulica
Dolharjeva ulica
Ulica Klučarja Kožuha
Jerajeva ulica
Letnerjeva ulica
Miličinskega ulica
Zgornja Hudinja
Zgornja Hudinja
Škapinova ulica
Babno do HŠ 24
Babno od HŠ 20 do HŠ 19A
Babno od HŠ 22 do HŠ 5
Ložnica pri Celju ‑ OŠ Lava
Ložnica pri Celju ‑ od HŠ 5 do HŠ 36
Ronkova ulica do HŠ 6
Ronkova ulica od HŠ 14 do HŠ 6A
Mariborska cesta ‑ Jakopičeva ulica ‑ Levčeva ulica
odcep od 533011 do HŠ 175
Levčeva ulica do HŠ 10
Žagarjeva ulica do HŠ 3
Bernekerjeva ulica
Žagarjeva ulica
Levčeva ulica do HŠ 6
Trdinova ulica do HŠ 12
Tumova ulica do HŠ 29
Tumova ulica do HŠ 27
Ilirska ulica do HŠ 12
Šmarjeta pri Celju do HŠ 31
Šmarjeta pri celju do HŠ
Šmarjeta pri Celju od HŠ 22 do HŠ 25
Šmarjeta pri Celju od HŠ 8B do HŠ 6
Škofja vas od HŠ 30Č do odcepa za HŠ 24
Škofja vas do HŠ 30L
Škofja vas do HŠ 28
Škofja vas od HŠ 17 do HŠ 22
Prekorje do HŠ 6A
Prekorje do HŠ 10
Prekorje do HŠ 1
Prekorje od HŠ 55 do HŠ 58
Prekorje od HŠ 59A do HŠ 31

Konec
odseka

19 / 12. 3. 2010 /

Dolžina
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

038030

1.376

v

HŠ 9
HŠ 8
HŠ 8

99
70

280

v
v
v

HŠ 10
HŠ 19
HŠ 16
HŠ 26A
šola
HŠ 9
032740
HŠ 11
HŠ 12
HŠ 11
HŠ 10
HŠ 10
HŠ 9
HŠ 9
HŠ 13
532720
532690
HŠ 15
HŠ 24
HŠ 19A
032050
OŠ Lava
032640
HŠ 6
HŠ 6A
533030

85
155
164
153
134
105
159
157
151
142
132
126
120
116
273
192
46
214
59
89
181
491
354
291
166
445

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

HŠ 175
HŠ 10
HŠ 3
HŠ 9
HŠ 17
HŠ 6
HŠ 12
HŠ 29
HŠ 27
HŠ 12
HŠ 31
HŠ NH
HŠ 25
HŠ 6
HŠ 24
HŠ 30L
HŠ 28
HŠ 22
HŠ 6A
HŠ 10
HŠ 1
HŠ 58
HŠ 31

118
79
43
173
173
121
199
282
194
225
545
62
133
100
677
107
81
204
72
49
174
88
196

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Stran

2349

Preostala dolžina
odseka
[m]

Stran

2350 /

Zap. Številka
št.
odseka
168
169
170
171
172
173

Št.

19 / 12. 3. 2010

Začetek
odseka

Uradni list Republike Slovenije

Potek odseka

533181
533191
533201
533211
533221
533231

032810
533180
533180
533180
032090
032090

Zgornja Hudinja do HŠ 27
Zgornja Hudinja do HŠ 11
Zgornje Hudinje do HŠ 36
Zgornje Hudinje do HŠ 33A
Zgornja Hudinja do HŠ 40B
Zgornja Hudinja do HŠ 50

174 533232

032090

Zgornja Hudinja do novega naselja

175
176
177
178

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

533241
533242
533251
533261
533271
533281
533282
533291
533292
533293
533301
533311
533312
533314
533316
533317
533318
533319
533321
533322
533324
533331
533341
533351
533361
533371
533372
533373
533381
533382
533383
533384
533391
533401

032090
533240
032090
533400
533280
032070
533280
533290
533290
038030
032070
533310
032080
032080
032030
032050
032050
533310
032070
032070
533320
490440
490440
490440
032040
032010
533370
032010
032040
533380
533380
533380
533410
032040

209
210
211
212
213

533411
533413
533421
533431
533441

032010
533410
965590
533410
533450

214 533451
215 533461
216 533471

032010
533450
533450

217 533481
218 533482

032010
533480

Lahovna od HŠ 2B do HŠ 11
Lahovna do HŠ 4A
Lahovna do HŠ 15
Čoparjev Vrh ‑ Podgora
Lokrovec do HŠ 71
Prvomajska ulica do HŠ 37
Prvomajska ulica od HŠ 22 do HŠ 54
Ulica Marjana Jerina II
Ulica Marjana Jerina III
Ulica Marjana Jerina I
Ulica ob gozdu
Lopata I
Lopata ‑ Ostrožno
Medlog I
Medlog III
Medlog IV
Medlog V
Medlog VI
Lokrovec I
Lokrovec II
Lokrovec IV
Gorica pri Šmartnem
Lopata ‑ Gorica pri Šmartnem
Gorica pri Šmartnem
Gorica pri Šmartnem do HŠ 31
Gorica pri Šmartnem do HŠ 15P
Slatina v Rožni Dolini do HŠ 15R
Gorica pri Šmartnem do HŠ 29
Šentjungert ‑ Gorica pri Šmartnem
Gorica pri Šmartnem do HŠ 22H
Gorica pri Šmartnem do HŠ 22L
Gorica pir Šmartnem do HŠ 21I
Šmartno v Rožni dolini ‑ Šentjungert
Galicija ‑ Šentjungert ‑ Gorica pri Šmartnem
Šmartno v Rožni dolini ‑ Čaparjev vrh
Šmartno v Rožni dolini
Rupe do HŠ 14
Šmartno v Rožni Dolini do HŠ 27
Slatina v Rožni Dolini od HŠ 10J do HŠ
17H
Slatina v Rožni Dolini
Slatina v Rožni dolini ‑ HŠ 15J
Slatina v Rožni dolini mimo kapelice do
Okiča
Šmartno v Rožni dolini ‑ Loče
Šmartno v Rožni dolini do HŠ 41A

179

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

Konec
odseka
HŠ 27
HŠ 11
HŠ 36
HŠ 33A
prepust
konec
zaselka
novo
naselje
HŠ 11
HŠ 4A
HŠ 15
032040
HŠ 71
HŠ 37
HŠ 54
HŠ 19
HŠ 12
032070
HŠ 9
032030
032010
HŠ 51A
HŠ 21
HŠ 22
032080
HŠ 63
HŠ 57
HŠ 26a
HŠ 59
032050
032040
490440
HŠ 31
HŠ 15P
HŠ 15R
HŠ 29
032010
HŠ 22H
HŠ 22L
HŠ 21I
990560
032010

Dolžina
odseka v
občini
[m]
658
90
152
93
51
219

Namen
uporabe

Preostala dolžina
odseka
[m]

v
v
v
v
v
v

67

v

284
110
80
594
776
664
187
106
126
386
117
649
819
281
297
85
543
151
705
101
85
1.256
647
1.097
258
315
137
934
1.541
96
92
121
2.796
3.886

v
v
v

v

Žalec – 89

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

533400
533390
HŠ 14
HŠ 27
533470

1.940
545
309
425
376

v

038030
HŠ 15J
HŠ 1

1.110
788
965

v

038030
HŠ 41A

1.161
92

v

v
v
v
v

v
v

v

Žalec – 185
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Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

Št.

Potek odseka

219 533491

032010

Zgornja Brezova do ribiške koče

220
221
222
223

533501
533511
533521
533522

038030
038030
533520
032010

224 533531

032020

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

533532
533541
533551
533561
533571
533581
533582
533591
533601
533611
533612
533621
533631
533641
533642
533651
533661
533671
533672
533681
533691
533701
533711
533721
533731
533741

533530
490470
535560
533540
533540
032120
533580
430
533120
032120
533610
032120
533530
032120
032120
032120
032010
032010
533670
990561
032010
032010
032630
032740
032810
032710

251
252
253
254
255
256
257
258

533751
533761
533771
533781
533782
533791
533801
533811

532630
032720
032720
032720
532630
032811
032800
032050

Loče ‑ do čolnarne
Spodnja Brezova ‑ Zgornja Brezova
Rožni Vrh ‑ Brezova
Šmartno v Rožni dolini ‑ Rožni vrh ‑ Hrenova
Otemna ‑ Jezerce pri Šmartnem (odcep za
HŠ 2)
Otemna do HŠ 17A
Langeršek ‑ Rupe
Pepelno – Rupe do HŠ 2
Pepelno ‑ Jezerce pri Šmartnem
Pepelno do HŠ 16
Prekorje do HŠ 39B
Prekorje od HŠ 36A do HŠ 45A
Škofja vas do HŠ 6
Škofja vas od HŠ 30G do HŠ 30J
Prekorje do HŠ 100
Prekorje od HŠ 84 do HŠ 89
Prekorje od HŠ 76 do HŠ 82
Otemna od HŠ 12 do HŠ 7
Prekorje od HŠ 67 do HŠ 68
Prekorje od HŠ 30 do HŠ 72
Prekorje od HŠ 17 do HŠ 49
Lopata od HŠ 20A do HŠ 20F
Lopata od HŠ 23A do HŠ 22A
Lopata od HŠ 23E do HŠ 24A
Lepač ‑ Krjanšek
Brezova ‑ Visoko
Rožni vrh do HŠ 2A
Ipavčeva ulica do HŠ 28
Ulica frankolovskih žrtev
Prijateljeva ulica do HŠ 8
Pohorska ulica ‑ cesta priti gasilskemu
domu
Spominska ulica od HŠ 24 do HŠ 19
Spominska ulica od HŠ 13 do HŠ 18
Spominska ulica od HŠ 8 do HŠ 12
Spominska ulica do HŠ 2
Spominska ulica do HŠ 3
Opekarniška cesta ‑ Kemo
Prijateljeva ulica
Babno ‑ Medlog

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

533821
533831
533841
533861
533871
533911
533921
533931
533951
533971
533981
533991

5
038880
038920
032010
533510
533400
533400
533400
533400
533540
490470
533400

Babno do Joštovega mlina
Cesta do vodarne
Nušičeva ulica
Železnik ‑ Šmartno v Rožni dolini HŠ 37
Brezova ‑ HŠ 41A
Šentjungert do HŠ 43
Gorica pri Šmartnem do HŠ 3F
Gorica pri Šmartnem od HŠ 4C do HŠ 23
Šentjungert do HŠ 25A
Rupe od HŠ 15 do zadnje hiše
Pepelno do kapelice
Čoparjev Vrh ‑ Kunigunda

Konec
odseka
Ribiška
koča
čolnarna
032010
032010
429
dovoz do
hiše
HŠ 17A
965590
HŠ 2
HŠ 9
HŠ 16
HŠ 39B
HŠ 45A
HŠ 6
HŠ 30J
HŠ 100
HŠ 89
HŠ 82
HŠ 7
HŠ 68
HŠ 72
HŠ 49
HŠ 20F
HŠ 22A
HŠ 24A
490470
HŠ 13
HŠ 2A
HŠ 28
HŠ 28
HŠ 8
gasilski
dom
HŠ 19
532630
532630
HŠ 2
HŠ 3
Kemo
HŠ 8
meteorni
kanal
HŠ 11
vodarna
HŠ 12
HŠ 37
HŠ 41A
HŠ 43
HŠ 3F
HŠ 23
HŠ 25A
hiša
kapelica
533390

19 / 12. 3. 2010 /

Dolžina
odseka v
občini
[m]
960

Namen
uporabe

Stran

Preostala dolžina
odseka
[m]

v

1.065
855
1.393
2.692

v

1.171

v

167
2.429
671
787
480
335
200
256
97
249
102
236
333
52
37
68
145
198
63
756
1.775
862
55
103
97
118

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

99
127
121
50
54
216
123
857

v
v
v
v
v
v
v
v

633
287
63
176
360
272
297
435
477
477
393
2.019

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

2351

v
v
v

Vojnik – 1.226

Stran

2352 /

Zap. Številka
št.
odseka

Št.

19 / 12. 3. 2010

Začetek
odseka

271 534011
272 534021

034090
034050

273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

534031
534041
534042
534043
534051
534052
534061
534071
534081
534091
534101
534111
534121
534122
534131
534141
534151
534161
534171
534181
534191
534192
534201
534202
534203
534211
534221
534231

534040
430
534040
534040
034050
034050
034050
034050
034090
534080
03490
034090
034090
534120
034090
034040
752
034040
034340
752
534200
534190
034340
034340
534200
034090
534210
034090

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

534241
534242
534251
534261
534271
534281
534291
534301
534311
534312
534321
534331
534341
534351
534361
534371
534381
534391
534401
534411
534412
534421
534431
534441

034090
534240
034110
034100
034100
034100
034100
034100
034100
534310
034100
034110
034110
034110
034110
034110
034110
034110
034110
752
034120
034120
034120
034120

Uradni list Republike Slovenije

Potek odseka
Trnovlje pri Celju do HŠ 17
Trnovlje pri Celju ‑ Šmarjeta pri Celju
(kmečka pot)
Cesta proti »Aci avto«
Šmarjeta pri Celju do HŠ 71
Šmarjeta pri Celju do HŠ 62
Šmarjeta pri Celju od HŠ 63 do HŠ 70
Zadobrova proti HŠ 69
Zadobrova do HŠ 45E
Cesta v Zadobrovo ‑ mimo Pfeiferja
Nadvozna cesta do HŠ 6
Trnoveljska cesta od HŠ 67 do HŠ 107
Na plate do HŠ 10
Trnoveljska cesta od HŠ 39 do HŠ 35
Ob Hudinji do HŠ 12
Ozka pot do HŠ 3
Ozka pot od HŠ 1 do HŠ 11
Trnovlje ‑ Klasje
Ob vrtovih
Dovozna cesta do OŠ Ljubečna
Kotna ulica do HŠ 6
Dostopna cesta do skladišča Petrola
Ljubečna do HŠ 8
Gaji od HŠ 2 do HŠ 18
Gaji od HŠ 15 do HŠ 19
Gaji ‑ Dinos ‑ Črete
Gaji do HŠ 34
Gaji do HŠ 21
Poštna pot
Na gmajni
Prečna povezava med novo in staro trnoveljsko cesto
Ločje
Ločje do HŠ 1
Zadobrova do HŠ 56
Zadobrova do HŠ 24
Zadobrova od HŠ 52A do HŠ 52G
Škofja vas do ČN
Škodja vas od HŠ 60 do HŠ 50D
Škofja vas pri konjeniškem klubu
Škofja vas do HŠ 55C
Škofja vas do HŠ 55F
Zdobrova do HŠ 86B
Zadobrova do HŠ 71C
Zadobrova do HŠ 68
Zdobrova od HŠ 63B do Friderška
Zadobrova do HŠ 59
Trnovlje pri Celju ‑ podvoz ‑ Leskovec
Obrtna cesta do HŠ 56
Obrtna cesta do HŠ 42
Obrtna cesta od HŠ 9 proti Začretu
Začret od HŠ 39 do HŠ 31
Začret do HŠ 39
Začret ‑ Božičnik ‑ Žepina
Začret od HŠ 61 do HŠ 17
Začret do trgovine

HŠ 17
534041

Dolžina
odseka v
občini
[m]
508
1.119

Aci avto
HŠ 71
HŠ 62
HŠ 70
prepust
HŠ 45E
034050
HŠ 6
HŠ 107
HŠ 10
HŠ 35
HŠ 12
HŠ 3
HŠ 11
Klasje
HŠ 10
534150
HŠ 6
skladišče
HŠ 8
HŠ 18
HŠ 19
034110
HŠ 34
HŠ 21
034110
HŠ 3
534080

154
519
59
130
311
80
396
208
427
311
150
153
113
141
208
165
167
154
456
245
202
48
555
228
70
1.072
266
152

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

034110
HŠ 1
HŠ 56
HŠ 24
HŠ 52G
ČN
HŠ 50D
HŠ 50
HŠ 55C
HŠ 55F
HŠ 86B
HŠ 71C
HŠ 68
HŠ 4
HŠ 59
034090
HŠ 56
potok
034120
HŠ 31
HŠ 39
034130
HŠ 17
HŠ 67

697
90
359
216
173
616
166
54
106
78
112
149
64
402
134
1.445
231
96
194
281
113
922
164
86

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Konec
odseka

Namen
uporabe
v
v

Preostala dolžina
odseka
[m]
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Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

Št.

Potek odseka

325
326
327
328
329
330
331
332
333

534442
534443
534444
534445
534446
534451
534461
534471
534481

034120
534440
034130
534440
534440
034130
534470
752
464070

Začret do novega naselja
Začret novo naselje I
Začret do HŠ 27
Začret novo naselje II
Začret novo naselje III
Vizjakova ulica
Leskovec do HŠ 37
Ljubečna ‑ Leskovec ‑ Začret
Poljska pot do odcepa za HŠ 10

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

534482
534491
534501
534511
534512
534521
534531
534541
534542
534551
534561
534571
534581
534591
534601
534602
534603
534611

534480
752
752
752
534510
534510
534550
534550
534540
752
396010
396010
396010
752
534590
396010
396010
396010

352 534621
353 534631
354 534641

396010
396010
396010

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

534640
412060
412060
534660
412060
412060
752
430
534640
396020
034050
752
534750
036350
534770
036350
036350
036350
412060
752
752
034010

Rožna ulica
Opekarska ulica do HŠ 6
Opekarska ulica do Štekličeve ulice
Štekličeva ulica do HŠ 16
Štekličeva ulica od HŠ 9 do HŠ 3
Kurirska pot
Sodinova ulica
Na gmajni
Vengustova ulica
Na griču
Tiranova ulica
Murnova ulica
Gasilska ulica
Novačanova ulica ‑ Obrtniška cesta
Novačanova ulica
Žagarjeva ulica
Šmiklavška cesta
Šmniklavž pri Škofji vasi od HŠ 3B do HŠ
3C
miklavž pri Škofji vasi do HŠ 10
Šmiklavž pri Škofji vasi do HŠ 7A
Šmiklavž pri Škofji vasi ‑ Lipovec pri Škofji
vasi ‑ Žepina
Šmiklavž pri Škofji vasi do HŠ 22A
Vrhe ‑ Bukovžlak
Sveta Ana ‑ Teharska cesta
Vrhe od HŠ 20 do HŠ 2
Vrhe od HŠ 15 do HŠ 4
Vrhe ‑ Zgornje Vrhe
Bukovžlak ‑ Bežigrad
Šmarjeta pri Celju od HŠ 14 do HŠ 17
Lipovec pri Škofji vasi ‑ Glinsko
Glinsko do HŠ 7
Zadobrova od HŠ 5A do HŠ 10
Slance ‑ Bukovžlak (HŠ 72)
Bukovžlak od HŠ 88 do HŠ 81
Teharje do HŠ 67
Teharje do HŠ 60
Teharje mimo igrišča
Teharje mimo stare šole
Teharje do HŠ 5
Teharje do HŠ 49
Slance do HŠ 4
Bukovžlak od HŠ 14 do HŠ 92
Bukovžlak ‑ Vrhe do HŠ 61

534642
534651
534661
534671
534681
534691
534701
534711
534721
534731
534741
534751
534761
534771
534772
534781
534791
534801
534811
534821
534831
534841

Konec
odseka
HŠ NH
HŠ NH
HŠ 27
HŠ NH
HŠ NH
HŠ 10
HŠ 37
034130
konec
ceste
HŠ 7
HŠ 6
534510
HŠ 16
HŠ 3
HŠ 9
HŠ 25
HŠ 32
HŠ 12
HŠ 10
534551
534550
534550
396010
HŠ 15
HŠ 6
HŠ 5
HŠ 3C

19 / 12. 3. 2010 /

Dolžina
odseka v
občini
[m]
400
54
287
49
27
352
254
1.002
770

Namen
uporabe
v
v
v
v
v
v
v
v
v

130
119
152
320
97
169
218
205
112
214
198
210
191
257
143
76
75
69

v

HŠ 10
HŠ 7A
464070

295
161
2.250

v

HŠ 22A
752
107
HŠ 2
HŠ 4
HŠ 6
034340
HŠ 17
534730
HŠ 7
HŠ 10
534700
HŠ 81
HŠ 67
HŠ 60
534790
HŠ 15
HŠ 5
HŠ 49
HŠ 4
HŠ 92
HŠ 61

96
1.117
1.009
283
435
377
1.646
90
624
1.245
274
817
250
244
94
145
137
100
133
349
253
384

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Stran

2353

Preostala dolžina
odseka
[m]

Stran

2354 /

Zap. Številka
št.
odseka

Št.

19 / 12. 3. 2010

Začetek
odseka
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Potek odseka

377 534851

752

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

534861
534871
534881
534882
534891
534901
534911
534921
534931
534951
534952
534971
534981
535011
535021
535041
535091
535111
535121

752
752
534700
534880
412060
412060
534650
752
430
464070
534950
752
534820
533480
533470
533470
533820
533830
032310

397
398
399
400
401
402
403
404
405

535131
535141
535151
535171
535201
535202
535221
535231
535232

032330
032330
032010
032010
032080
535200
032080
032080
533310

Bukovžlak ‑ cesta mimo spomenika v smeri
Proseniškega
Bukovžlak do HŠ 36
Bukovžlak od HŠ 33 do HŠ 35
Bukovžlak od HŠ 52 do HŠ 56
Bukovžlak od HŠ 53 do HŠ 43
Slance do vodohrana
Vrhe do HŠ 34B
Vrhe do HŠ 55
Bukovžlak do HŠ 22
Stara Kidričeva ulica
Sokolska ulica do HŠ 7
Sokolska ulica do HŠ 8
Slance do HŠ 1
Slance od HŠ 22 do HŠ 3
Orehovče do Videnšek
Slatina v Rožni dolini od kapelice do HŠ 5
Slatina v Rožni dolini od kapelice do HŠ 4F
Medlog od HŠ 10 do HŠ 14 (odcep)
Ingrad – do HŠ 1
Čopova ulica ‑ Ipavčeva ulica (Dečkova
cesta)
Podjavorškova ulica
Don Boskov trg
Lopata od HŠ 18 do HŠ 18Č
Zgornje Karhne do odcepa za HŠ 26
Lopata ‑ Gorica pri Šmartnem do HŠ 61
Lopata do HŠ 35
Lopata ‑ odcep za Bučar
Lopata do HŠ 41
Medlog VII

406
407
408
409

535251
535261
535271
535281

032010
032010
533310
038030

Lopata do HŠ 14B
Lopata ‑ proti Križan
Lopata ‑ pri Križan
Dobrova do HŠ 22 ‑ Belina

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

535291
535301
535311
535321
535400
535421
535431
535441
535451
535461
535471
535481
535482
535491
535492
535493
535501
535511
535521

038030
533010
032010
032010
532080
032670
032830
032830
532290
532290
532300
032700
032800
532520
532520
532520
038380
532580
032710

Dobrova ‑ Runtole
Žagarjeva ulica
Lopata ‑ HŠ 17C
Lopata ‑ HŠ 24D
Stegenškova ulica
Ulica Maksima Gorkega
Ob Koprivnici ‑ Cvetlična ulica
Ob koprivnici ‑ Ulica Alme Karin
Erjavčeva ulica od HŠ 25 do HŠ 35
Erjavčeva ulica od HŠ 14 do HŠ 8
Samova ulica
Drapšinova ulica ‑ šola
Dostopna cesta za šolo
Šaranovičeva ulica do HŠ 54
Šaranovičeva ulica do HŠ 56
Šaranovičeva ulica do HŠ 48
Novi trg
Roška ulica
Brinarjeva ulica

034010

Dolžina
odseka v
občini
[m]
523

HŠ 36
HŠ 35
HŠ 56
HŠ 43
vodohran
HŠ 34B
HŠ 55
HŠ 22
107
HŠ 7
HŠ 8
HŠ 1
HŠ 3
HŠ 45
HŠ 5
HŠ 4F
HŠ 14
HŠ 1
032800

201
120
135
280
127
114
71
94
193
135
75
176
126
256
226
257
356
1.005
268

v

430
HŠ 115
HŠ 18Č
HŠ 26
490440
HŠ 35
HŠ 51
HŠ 41
parc.
420/4
HŠ 14B
Sušnica
Sušnica
HŠ 22 ‑
Belina
032060
HŠ 4
HŠ 17C
HŠ 24D
HŠ 19
HŠ 14
HŠ 29
532270
HŠ 35
532300
032770
535480
535480
HŠ 54
HŠ 56
HŠ 48
032720
HŠ 9
532580

226
112
120
238
906
266
132
396
125

v

409
256
346
308

v

879
62
76
95
119
139
84
95
101
160
96
127
80
78
58
75
332
110
102

v

Konec
odseka

Namen
uporabe
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Preostala dolžina
odseka
[m]

Uradni list Republike Slovenije
Zap. Številka
št.
odseka
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441

Začetek
odseka

535531
535541
535551
535561
535571
535581
535591
535601
535611
535621
535631
535641
535651

532600
532600
532611
532610
532611
532630
532650
532650
532480
532480
532480
535690
532730

442 535661
443 535670
444 535681

032720
532970
533090

445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

533490
538420
538810
032680
835880
107
536030
536010
036350
536040
036350
036350
036850
536080
036860
536100
536090
536110
536100
536130
036860
536130
536150
036860
036860
036850
036850
036360
036830
036830
036830
036830
036830
536250
036830
536250
036830
036830

535691
535851
535861
535881
535882
536011
536021
536031
536041
536051
536061
536071
536081
536091
536101
536102
536111
536112
536121
536122
536131
536132
536141
536151
536161
536171
536181
536191
536192
536201
536211
536221
536231
536241
536251
536252
536261
536271

Št.

Potek odseka
Krajgherjeva ulica
Krajgherjeva ulica
Gosposvetska ulica
Smrekarjeva ulica
Ulica bratov Vošnjakov
Prisojna ulica
Cesta na Dobrova od HŠ 64A do HŠ 62A
Cesta na Dobrova od HŠ 102 do HŠ 66A
Ulica Bibe Roecka
Ulica Dušana Finžgarja
Ulica Roka Drofenika
Dobojska ulica od HŠ 1 do HŠ 8
Cesta med Bezenškovo ulico in Ulico frankolovskih žrtev
Škapinova ulica
Ložnica pri Celju ‑ od HŠ 28 do HŠ 32
Šmarjeta pri Celju ‑ proti vojaškemu
objektu
Brezova do HŠ 39
Odcep do objekta Ljubljanska cesta 22
Pot na Lavo
Valvazorjeva ulica
Valjavčeva ulica
Tovarniška ulica
Cinkarniška pot
Odcep iz Tovarniške ulice proti ŽP
Kočevarjeva ulica ‑ Ulica bratov Kersnikov
Kosova ulica
Tovorna ulica
Teharska cesta ‑ Kočevarjeva ulica
Drobničeva ulica
Groharjeva ulica
Janežičeva pot
Cesta do Svetega Jožefa
Hribarjeva ulica
Hribarjeva ulica do HŠ 8
Grunova ulica
Šketova ulica
Kotnikova ulica do HŠ 1
Kotnikova ulica od HŠ 5 do HŠ 13
Friderikova ulica
Popovičeva ulica
Ulrikova ulica
Puncerjeva ulica
Plečnikova ulica
Celestinova ulica
Gallusova ulica
Vilharjeva ulica
Cigaletova ulica
Orožnova ulica
Pod gradom do HŠ 8
Lešničarjeva ulica
Na rebri
Na rebri
Bohoričeva ulica
Dolarjeva ulica

Konec
odseka
532590
HŠ 16A
HŠ 8
HŠ 4
HŠ 28
HŠ 6
HŠ 62A
HŠ 66A
HŠ 5
HŠ 5
HŠ 5
HŠ 8
HŠ 35
HŠ 1
HŠ 32
vojaški
objekt
HŠ 39
HŠ 22
šola
HŠ 32E
HŠ 62A
HŠ 1
HŠ 12
HŠ 8
107
536060
036350
536040
HŠ 2
536100
036850
Sv. Jožef
HŠ 11
HŠ 8
036860
036860
HŠ 1
HŠ 13
HŠ 11
HŠ 4
536160
HŠ 7
cerkev
536190
HŠ 6
536190
536191
HŠ 5
HŠ 8
HŠ 9
036850
HŠ 1
036870
036870
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Dolžina
odseka v
občini
[m]
148
116
123
99
210
96
136
143
69
64
56
84
129

Namen
uporabe
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

161
150
212

v
v
v

845
87
206
206
157
468
242
507
574
767
636
197
148
316
513
448
202
82
208
130
104
91
119
119
131
132
128
291
122
121
120
48
114
140
205
75
234
275

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Stran

2355

Preostala dolžina
odseka
[m]

Stran

2356 /

Zap. Številka
št.
odseka

Št.

19 / 12. 3. 2010

Začetek
odseka

483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517

536281
536282
536291
536301
536311
536321
536331
536341
536342
536351
536361
536371
536381
536391
536392
536401
536411
536421
536431
536441
536442
536443
536444
536445
536446
536451
536461
536471
536481
536491
536501
536511
536521
536531
536541

036830
536280
536370
536370
536370
036840
036840
036350
536340
536370
536350
036840
036860
036350
536390
036360
036360
036040
536420
036040
536440
536440
536440
036040
036040
536420
536450
036040
539490
036040
036040
036040
036040
036040
036040

518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

536551
536561
536591
536601
536611
536621
536641
536651
536671
536721
536731
536741
538011
538021
538031
538041
538051
538052
538061
538071

036040
036040
536540
536590
036010
536540
036830
036860
536350
536410
536420
036010
538120
5
538100
538070
538150
538050
538070
038910

Uradni list Republike Slovenije

Dolžina
odseka v
Potek odseka
občini
[m]
Podgorje
536370 591
Podgorje od HŠ 15 do HŠ 17
HŠ 17
60
Osojna ulica od HŠ 1 do HŠ 15
536370 141
Smrečna ulica
HŠ 102 100
Javorjeva ulica
HŠ 6
98
Borova ulica
HŠ 10
143
Borova ulica ‑ Brezova ulica ‑ Mirna pot
536340 312
Kolškova ulica ‑ Mirna pot
HŠ 9
591
Mirna pot od HŠ 7 do HŠ 2A
HŠ 2A
43
Zvodno ‑ Teharska cesta
036350 1.066
Zvodno – Zagrad (cesta proti gradu)
036870 1.662
Podgorje
536360 852
Popovičeva ulica od HŠ 30 do HŠ 40
036860 152
Teharska cesta proti naselju Zvodno
536350 1.833
Teharska cesta od HŠ 110 do HŠ 112
HŠ 112 63
Zagrad ‑ mimo HŠ 82
536410 349
Zagrad ‑ mimo HŠ 83
036040 995
Zagrad (cesta proti gradu)
036870 1.587
Zagrad od HŠ 123 do HŠ 116A
HŠ 116A 269
Zagrad ‑ Zvodno
HŠ 25D 371
Zagrad od HŠ 34B dp HŠ 31C
HŠ 31C 95
Zagrad od HŠ 12A do HŠ 12K
HŠ 12K 145
Zagrad od HŠ 12D do HŠ 12F
HŠ 12F 60
Zagrad do HŠ 22C
HŠ 22C 132
Zagrad do HŠ 28B
HŠ 28B 92
Zagrad mimo HŠ 92
536410 419
Zagrad od HŠ 88 do HŠ 110
HŠ 110 356
Zagrad ‑ mimo gasilskega doma do HŠ 55 HŠ 55
91
Pečovnik do HŠ 51
HŠ 51
436
Zagrad ‑ Pečovnik
HŠ 46
839
Zagrad ‑ Pečovnik
HŠ 71
263
Zagrad ‑ Pečovnik
HŠ 72
370
Zagrad ‑ Pečovnik
HŠ 73B 265
Zagrad mimo kamnoloma do HŠ 42
HŠ 42
2.032
Zagrad ‑ ribogojnica
ribogoj- 1.258
nica
Osenca do HŠ 6
HŠ 6
92
Zagrad od HŠ 49 do HŠ 47A
HŠ 47A 205
Zvodno ‑ Osenica do HŠ 16A
HŠ 16A 883
Zvodno
036040 1.133
Pečovnik do HŠ 40
HŠ 40
933
Ribogojnica ‑ Pečovje
536600 799
Pod Gradom do HŠ 2D
HŠ 2D
53
Mirna pot
536340 565
Zvodno HŠ 50
HŠ 50
115
Zagrad do HŠ 61H
HŠ 61H 122
Zagrad HŠ 99A do HŠ 103
HŠ 103 293
Pečovnik do HŠ 27
HŠ 27
308
Razlagova ulica
038910 325
Pleteršnikova ulica ‑ Kocenova ulica
VVZ
110
Na okopih ‑ Slomškov trg
HŠ 10
198
Savinova ulica
538050 112
Linhartova ulica
538060 234
Linhartova ulica
538040 109
Stanetova ulica
038920 386
Prešernova ulica
538120 341
Konec
odseka

Namen
uporabe
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Preostala dolžina
odseka
[m]

Uradni list Republike Slovenije
Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

538081
538091
538101
538111
538121
538131
538141
538142
538151
538171
538181
538191
538192
538201
538211
538221
538222
538223
538224
538241
538251
538252
538261
538271
538281
538282
538291
538292
538301
538311
538321
538322
538331
538332
538341

538120
038910
038900
538070
5
538070
038890
538140
038890
038890
538060
038900
538190
038900
038900
038900
538220
538220
538220
038930
038870
038870
038370
538250
038370
538280
038370
538290
038370
038370
038370
038370
038370
538330
038370

573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590

538351
538352
538353
538354
538361
538362
538371
538372
538381
538382
538391
538392
538401
538402
538411
538421
538431
538441

038370
038370
038370
538350
038040
032310
038040
538370
032300
038930
038900
038900
038870
038870
038370
038370
5
5

591 538451

538460

Št.

Potek odseka
Kocenova ulica
Muzejski trg
Ulica Ivanke Uranjek
Zagata ‑ Ozka ulica
Krekov trg
Glavni trg
Gubčeva ulica
Lilekova ulica
Gledališka ulica
Kocbekova ulica
Miklošičeva ulica
Jurčičeva ulica
Švabova ulica
Kajuhova ulica
Kopitarjeva ulica
Prežihova ulica do HŠ 7
Prežihova ulica od HŠ 2 do HŠ 22
Prežihova ulica od HŠ 26 do HŠ 46
Prežihova ulica od HŠ 48 do HŠ 62
Ulica Tončke Čečeve od HŠ 97 do HŠ 79
Ipavčeva ulica ‑ sever
Ipavčeva ulica ‑ jug
Kosovelova ulica ‑ Jenkova ulica
Jenkova ulica
Vojkova ulica
Vojkova ulica
Škvarčeva ulica
Škvarčeva cesta do HŠ 9A
Škvarčeva ulica do HŠ 24
Šercerjeva ulica
Pintarjeva ulica ‑ Badovinčeva ulica
Ljubljanska cesta do HŠ 48
Nazorjeva ulica
Povezovalna cesta Nazorjeva ‑ Keffejeva
Kettejeva ulica

Konec
odseka

538020
538100
538090
538070
538010
038910
538070
538060
038910
038370
038370
HŠ 11
HŠ 4
HŠ 10
HŠ 8
HŠ 7
HŠ 22
HŠ 46
HŠ 62
038930
podhod
538400
038380
038380
HŠ 25
538990
538750
HŠ 9A
HŠ 24
HŠ 26
HŠ 7
HŠ 48
HŠ 24
538340
kajak
klub
Ljubljanska cesta do HŠ 5
HŠ 5
Ljubljanska cesta do HŠ 78A
HŠ 78A
Ljubljanska cesta do HŠ 98
HŠ 98
Ljubljanska cesta do HŠ 86
HŠ 86
Grudnova ulica
HŠ 1
Partizanska cesta od HŠ 7 do HŠ 17A
HŠ 17A
Partizanska cesta ‑ Grudnova ulica
538360
Tržaška ulica do HŠ 37
HŠ 37
Trubarjeva ulica od HŠ 27 do HŠ 77
038930
Trubarjeva ulica od HŠ 85 do HŠ 33
HŠ 33
Trubarjeva ulica
HŠ 55G
Trubarjeva ulica
HŠ 59A
Oblakova ulica ‑ sever
538420
Oblakova ulica ‑ jug
HŠ 5
Ljubljanska cesta do vrtnarske šole
šola
Na zelenici
032310
Mariborska cesta
HŠ 2
Polule (od bencinskega servisa do Maistro- 038010
ve ulice)
Ulica heroja Bračiča do HŠ 28
HŠ 28
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Dolžina
odseka v
občini
[m]
151
145
59
161
105
121
134
84
139
220
196
149
45
150
143
116
77
79
67
264
124
108
456
306
270
122
210
127
203
183
232
314
304
115
450

Namen
uporabe
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

201
59
117
44
78
183
236
131
217
89
120
81
304
217
296
525
152
3.342

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

153

v

Stran

2357

Preostala dolžina
odseka
[m]

Stran

2358 /

Zap. Številka
št.
odseka

Št.

19 / 12. 3. 2010

Začetek
odseka

Uradni list Republike Slovenije

Potek odseka

592
593
594
595
596
597

538452
538461
538471
538481
538491
538501

538450
5
5
5
538440
5

Ulica heroja Bračiča do HŠ 1
Vegova ulica do Polul
Japljeva ulica
Cesta v Laško do HŠ 6
Polule ‑ Košnica pri Celju
Breg do samostana

598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618

538502
538511
538521
538531
538541
538551
538561
538571
538581
538591
538601
538602
538621
538631
538641
538661
538662
538671
538681
538701
538711

538500
538520
038010
038040
490010
038010
038010
490010
490010
490010
5
200220
038900
038010
538440
538470
538660
538470
538440
038370
038910

619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645

538721
538741
538751
538752
538761
538771
538781
538791
538801
538811
538821
538831
538841
538851
538852
538861
538862
538871
538872
538881
538891
538901
538911
538912
538921
538922
538931

032310
538290
538290
538290
038010
038010
038010
038010
032630
038370
038370
538260
538270
538270
538850
038040
538860
538480
538870
538500
538600
538460
038010
538900
038010
538920
038010

Breg do HŠ 10
Maistrova ulica od HŠ 21 do HŠ 23
Maistrova ulica do cerkve Sv. Miklavža
Griček ‑ Lisce
Košnica pri Celju od HŠ 81 do HŠ 75
Košnica pri Celju do HŠ 39A
Košnica pri Celju do HŠ 28J
Košnica pri Celju do HŠ 41A
Košnica do HŠ 70
Košnica pri celju do HŠ 76
od Savinje (Tremerje) do HŠ 26A
Hlačarjevo
Trubarjeva ulica do parkirišča
Košnica pri Celju do HŠ 51H
Kukovčeva ulica
Hrašovčeva ulica do HŠ 3
Hrašovčeva ulica od HŠ 2 do HŠ 6
Kranjčeva ulica
za bencinskim servisom
Božičeva ulica
Gosposka ulica ‑ Na okopih od HŠ 11 do
HŠ 13
Partizanska ulica do drsališča
Škvarčeva ulica
Škvarčeva ulica do HŠ 1
Škvarčeva cesta do HŠ 6
Košnica pri Celju do HŠ 35
Košnica pri Celju do HŠ 18
Košnica pri Celju do HŠ 5C
Košutnica pri Celju do HŠ 17
Ipavčeva ulica ‑ podhod
od Ljubljanske ceste do šole
Ipavčeva ulica
Kosovelova ulica
Jenkova ulica do HŠ 15
Tavčarjeva ulica do HŠ 1
Tavčarjeva ulica od HŠ 7 do HŠ 12
Vipavska ulica
Primorska ulica
Cesta v Laško do HŠ 14
Cesta v Laško do HŠ 17
Breg od HŠ 40 do HŠ 2
spodnja tremerska cesta
Polule do HŠ 68
Košnica pri Celju do HŠ 25F
Košnica pri Celji od HŠ 25H do HŠ 25J
Košnica pri Celju do HŠ 52D
Košnica pri celju do HŠ
Košnica pri Celju do igrišča

Konec
odseka
HŠ 1
538440
HŠ 25
HŠ 6
038010
samostan
HŠ 10
HŠ 23
HŠ 31
HŠ 13A
HŠ 75
HŠ 39A
HŠ 28J
HŠ 41A
HŠ 70
HŠ 76
HŠ 26A
HŠ 8
parkirišče
HŠ 51H
HŠ 14
HŠ 3
HŠ 6
HŠ 1
5
HŠ 6
538030
drsališče
538300
HŠ 1
HŠ 6
HŠ 35
HŠ 18
HŠ 5C
HŠ 17
podhod
šola
HŠ 1
HŠ 18
HŠ 15
HŠ 1
HŠ 12
538370
HŠ 8
HŠ 14
HŠ 17
HŠ 2
538600
HŠ 68
HŠ 25F
HŠ 25J
HŠ 52D
HŠ 52F
igrišče

Dolžina
odseka v
občini
[m]
104
2.422
271
333
1.171
265

Namen
uporabe
v
v
v
v
v
v

66
341
493
1.402
416
240
188
175
759
156
1.777
806
83
155
294
68
67
74
86
95
62

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

248
132
66
92
62
86
132
222
232
115
277
160
140
110
72
176
49
120
98
428
473
363
176
52
175
68
104

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Preostala dolžina
odseka
[m]

Uradni list Republike Slovenije
Zap. Številka
št.
odseka

Št.

Začetek
odseka

Konec
odseka

Potek odseka
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Dolžina
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

646 538941

038010

Košnica pri Celju do Lovskega doma

Lovski
dom

298

v

647 538951

538440

Polule do HŠ 81

HŠ 81

281

v

648 538961

538440

Polule do HŠ 39

HŠ 39

118

v

649 538971

538440

Polule do HŠ 66B

HŠ 66B

409

v

650 538981

038040

Do kajtne

HŠ 35

446

v

651 538991

032310

Cesta do vrtca

vrtec

98

v

652 965591

429

Lemberg pri novi cerkvi ‑ Rupe

533540

609

v

SKUPAJ:

Stran
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Preostala dolžina
odseka
[m]

Vojnik – 2.111

199.972 m

v… vsa vozila
9. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
Zap. Številka
št.
odseka
1

953201

Začetek
odseka
036010

Potek odseka
Pečovnik ‑ čistilna naprava

SKUPAJ:

Konec
odseka
200220

Dolžina
odseka v
občini
[m]
2.020

Namen
uporabe

Preostala dolžina
odseka
[m]

k

2.020 m

k…kolesarji

10. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno
pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste šifra
37162‑3/2010 z dne 24. 2. 2010.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje (Uradni list
RS, št. 85/99).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-00084/2008
Celje, dne 2. marca 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

839.

Odlok o razglasitvi Vodnega stolpa Celje
za kulturni spomenik lokalnega pomena
na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – v nadaljevanju ZVKD‑1),
17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) ter
strokovnih podlag za razglasitev kulturnega spomenika Celje
– Vodni stolp, št. 02‑3667/8‑00/10‑BP, je Mestni svet Mestne
občine Celje na seji dne 2. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Vodnega stolpa Celje za kulturni
spomenik lokalnega pomena na območju
Mestne občine Celje
1. člen
Z namenom, da se ohranijo kulturne, arhitekturne, likovne, krajinske, arheološke in zgodovinske vrednote ter da se
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enoto
kulturne dediščine:
Celje – Vodni stolp (EŠD 13040).
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik
lokalnega pomena:
Dvoetažni obrambni stolp okrogle oblike s stožčasto opečno streho ter ostankom vzhodnega srednjeveškega mestnega
obzidja stoji v južnem delu starega mestnega jedra Celja. S polkrožno zunanjo stranjo je obrnjen na Razlagovo ulico, notranja
prirezana stranica se odpira na Kocenov trg.
Zunanjščina stolpa kaže danes vidno kamnito zidavo,
prvotno pa jo je zapiral fasadni omet. Zid ima veliko opečnih
plomb. Zunanja stran stolpa je brez odprtin, z izjemo sekundarne segmentno sklenjene line v zgornji etaži. Prirezana stran
stolpa ima v obeh etažah kamnita portala. Mlajši pritlični portal
je segmentno sklenjen, verjetno vstavljen v 19. stoletju, zgornji, do katerega vodijo lesene stopnice, je polkrožne oblike, s
poznogotsko posnetim profilom.
Na zahodni strani stolpa je vzidana kamnita marmorna
plošča, ki z napisom in reliefno upodobljenim prstom prikazuje
nivo Savinje ob katastrofalni povodnji leta 1672 (od tod ime
Vodni stolp). Nad ploščo sta vzidani dve antični marmorni
spoliji – del rimskega nagrobnika ter fragment friza z rastlinsko
motiviko.
Notranji volumen je razdeljen na obokano pritličje, srednjo
etažo z lesenim stropom ter podstrešje.
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Osrednji del pritličja zavzema masiven iz opeke zidan slop
oktogonalne oblike, ki s posnetimi robovi prehaja v kapitel, ta
pa nosi križno grebenasto obočno konstrukcijo. Tla so prvotno
prekrivale »mačje glave«, sedaj pa opečni tlakovec. Strop in
stene so beljene z apnenim beležem. Nadstropna etaža je
koncipirana na podoben način le, da je slop zamenjal lesen
steber. Njegov »kapitel« v obliki prstana in kvadratne plošče
nosi preklado, celota pa podpira masiven prečni tram lesene
stropne konstrukcije. Stene so grobo ometane in beljene. Strešna konstrukcija je novejša in brez posebnosti.
Mestno obzidje so začeli graditi na temeljih obzidja rimske Celeie po letu 1451, ko je Friderik II. Celjski mestu podelil
mestne pravice, dokončali pa so ga leta 1473. Obzidje je imelo
obliko četverokotnika, katerega vogale so zavzemali okrogli
obrambni stolpi. Najmogočnejši med njimi je danes močno
predelan severozahodni bastion (gledališče). Stranice obzidja
so varovali vmesni stolpi, na vpadnicah pa obzidna vrata s stolpi. Notranjo stran obzidja, opremljenega s številnimi strelnimi
linami in cinami, je obtekal lesen obrambni hodnik. Obzidje
so v kasnejših stoletjih dograjevali in nadzidovali, posebno po
velikem požaru leta 1687, ki ga je močno prizadel.
Vodni stolp z ostankom mestnega obzidja je danes najbolje ohranjen primer nekdanjega obrambnega sistema srednjeveškega mestnega obzidja. Njegovo nekdanjo funkcijo
vogalne obrambe kaže izredno masivna zidna substanca, ki
je še srednjeveška. Močan gradbeni pečat mu je dalo 16. stoletje, kar izpričuje zgornji vhodni portal ter sistem osrednjega
opiranja obočnih konstrukcij v notranjščini. Kasnejši posegi niso
bistveno spreminjali primarne podobe stolpa, ki ga je mestni
magistrat leta 1785 prodal privatnemu lastniku. Do konca II.
svetovne vojne je menjaval številne lastnike, danes pa je v lasti
celjske občine in v upravljanju Pokrajinskega muzeja Celje.
Vodni stolp z ostankom obzidja sodi zaradi svoje historične pričevalnosti, intaktnosti, celovitosti ter stilno‑arhitekturnih elementov med najpomembnejše pričevalce srednjeveške
podobe mesta. S svojo značilno pojavnostjo ustvarja pomemben srednjeveški ambient mesta in element njegove historične
identitete. Zaradi vseh teh lastnosti ga uvrščamo med kulturne
spomenike lokalnega pomena.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Celje na
parceli št. 2474, k.o. Celje.
Meje spomenika so vrisane na digitalnem katastrskem
načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu
v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje (v nadaljevanju ZVKDS, OE Celje) in Mestna občina Celje – Oddelek za
družbene dejavnosti.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim in je varovan v skladu
z ZVKD‑1:
– Varujejo se kulturne, arhitekturne, likovne, krajinske,
arheološke ter zgodovinske vrednote v celotni njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti.
– Raba in posegi se podrejajo ohranjanju in varovanju
kulturnega spomenika.
– Varuje se primarna masa, primarni tlorisni in višinski
gabariti, konstrukcijska zasnova in primarni materiali.
– Varuje se primarna podoba zunanjščine, kamniti elementi, stavbno pohištvo, nakloni, oblika strešin in kritina ter
originalni materiali. Načeloma na zunanjščini ni dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav.
– Varuje, prezentira ali rekonstruira se celotna notranjščina s pripadajočo opremo ter posameznimi likovno‑arhitekturnimi sestavinami in detajli v prvotnem materialu in obliki.
– V stavbno maso dediščine lahko posegajo z vzdrževalnimi in sanacijskimi deli (delna ali celovita prenova) le po-
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oblaščene osebe s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
– Potrebno je minimalizirati načrtovanje in izvedbo posegov v zemeljske plasti spomenika z arheološkimi ostanki
(izkopi, nasipi, gradnje različnih objektov in nadzemnih ter
podzemnih infrastrukturnih naprav in vodov, statične sanacije
objektov in izvedbe drenaž z izkopi in/ali injiciranjem; menjave
tlakov in urejanje talnega gretja itd.).
– Varuje se ustrezna raba območja spomenika ter namembnost in oblikovanje pripadajočih sekundarnih objektov.
– V območju spomenika ni dovoljeno postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenimi pogoji odobri pristojni zavod v skladu z vsebino in
značajem spomenika.
– Omogoča se izvedba strokovnih opravil v skladu z nalogami javne službe.
– Prepoveduje se uničevanje, poškodovanje, odnašanje
predmetov ter trgovanje s predmeti, ki so ovrednoteni kot del
spomenika.
– V primeru oboroženega spopada se spomenik označi z
znakom Haške konvencije.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali območje
spomenika, je na osnovi predložene projektne dokumentacije
oziroma skice z opisom predvidenih del potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
V primeru odkritja kakršnihkoli arheoloških najdb mora
najditelj/lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja del najdbo
zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (26. člen ZVKD‑1), ki situacijo dokumentira v skladu
z določili arheološke stroke.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, krajinskih, arheoloških ter zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku
in drugih medijih;
– dostopnosti javnosti na način, ki ne ogroža varovanja
spomenika;
– učno‑demonstracijskemu delu;
– znanstveno‑raziskovalnemu delu.
5. člen
Objekt Celje – Vodni stolp nima definiranega vplivnega
območja, ker je sestavni del pozidane strukture mesta Celja,
ki je razglašeno kot kulturni spomenik Celje – Staro mestno
jedro (EŠD 55), kjer velja varstveni režim za naselbinski kulturni
spomenik.
6. člen
Lastnik in/ali upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika ali posameznih spomeniških
vrednot, posebej ne osnovne namembnosti.
7. člen
Za vsako spremembo funkcije in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
pristojnega javnega zavoda.
8. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD‑1. Nadzor nad izvajanjem tega
odloka opravlja inšpektorat, pristojen za kulturo.
9. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD‑1 pristojni
organ po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status
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Št.

kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v tretjem odstavku 3. člena tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

72

73

Št. 601-1/2010
Celje, dne 2. marca 2010
74

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

78

840.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne
občine Celje na seji dne 2. 3. 2010 sprejel

II.
40

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010
41
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2010
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
42
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
I.
70

71

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
NEDAVČNI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKIH OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

66.718.911
45.509.113
33.648.481
24.012.263
8.577.100

43

III.
B.
IV.
75

1.059.118
11.860.632
6.178.966
16.500
294.000
229.701
5.141.465

V.
44
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KAPITALSKI PRIHODKI
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPR, SREDSTEV
PREJETE DONACIJE
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PROR. IZ SREDSTEV PROR. EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
782 PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKT.
POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE
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
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.
UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I – II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
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8.657.000
1.722.000
6.935.000
8.512
8.512
12.450.286
12.375.286
75.000
94.000
18.000
76.000
66.346.294
15.700.791
2.798.745
457.055
12.064.891
320.000
60.100
24.118.294
925.243
10.405.417
426.157
12.361.477
23.919.386
23.919.386
2.607.823
1.848.000
759.823
372.617

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV – V)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA
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 NA RAČUNIH 31. 12. 2009
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0
0
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.465.415
2.465.415
2.465.415
7.202
–365.415
–372.617
134.688

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča
na predlog neposrednega uporabnika župan. Med glavnimi
programi v okviru področja proračunske uporabe lahko prerazporedi največ 20% glavnega programa v sprejetem proračunu,
med podprogrami v okviru glavnega programa pa skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme
presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računa poroča mestnemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20%, mora predhodno potrditi mestni svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve mestnega sveta.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
50.100,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.400,00 evrov
župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF,
lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine
2.100.000,00 eurov za financiranje investicij.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2010
Celje, dne 2. marca 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

841.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski
mladinski center«

Na podlagi 3., 19., 20. in 21. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94,
Odl. US 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 17. in 61. člena Statuta
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97,
50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet
Mestne občine Celje na seji dne 2. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
»Celjski mladinski center«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« (Uradni list RS, št. 88/04 in 138/04) se v poglavju
III. Dejavnost zavoda 8. člen besedila dopolni tako, da se mu
dodajo nove dejavnosti:
»55.10 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge
nastanitve
68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.«

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE

Št. 603-2/2010
Celje, dne 2. marca 2010

obračun po merilcih
variabilni del cene
priključna moč – fiksni del cene
števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

0,0487 €/KWh
1,6973 €/KW/mes.
0,0094 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 3. 2010, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

842.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
v k.o. Arclin, k.o. Košnica, k.o. Lisce,
k.o. Medlog in k.o. Šmartno

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji
dne 2. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
v k.o. Arclin, k.o. Košnica, k.o. Lisce,
k.o. Medlog in k.o. Šmartno
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za
nepremičnini:
Parcelna
številka
846/11

Vložek
številka
361

Vrsta rabe
pot

Površina
m2

Katastrska
občina

11

Arclin

846/12

361

cesta

113

Arclin

846/1

361

cesta

691

Arclin

676/5

170

cesta

124

Košnica

703/5

420

pašnik

218

Lisce

1778/16

563

zemljišče
pod stavbo

14

Medlog

931/2

307

cesta

198

Šmartno

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj zemljišč v splošni rabi in postanejo last Mestne občine
Celje.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3502-00258/2008
Celje, dne 2. marca 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

843.

Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih
prostorov

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

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

0,0618 €/KWh
1,7093 €/KW/mes.
0,0094 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 3. 2010, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 30/09), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava
tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini
0,05 EURc/kWh.
Skladno z ZDDV se na vse navedene cene in dodatke
obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 1. marca 2010
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

DOBJE
844.

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu v Občini Dobje za leto 2010

Na podlagi 43., 99. člena in tretjega odstavka 101. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 41/07 ZSV
– UPB2, 122/07 odl. Us.), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 12. člena
Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je
Občinski svet Občine Dobje na 19. redni seji dne 5. 3. 2010
sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu v Občini Dobje za leto 2010
1. člen
Občinski svet Občine Dobje soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center
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za socialno delo Šentjur pri Celju, po kateri znaša ekonomska
cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto
2010 16,42 EUR na efektivno uro.
Cena na efektivno uro se s subvencijo iz sredstev proračuna RS (Zavod RS za zaposlovanje) zniža za 5,83 EUR, in s
subvencijo iz sredstev proračuna Občine Dobje še za dodatnih
8,21 EUR, tako da znaša obračunana cena za uporabnike storitve v Občini Dobje na efektivno uro 2,38 EUR.
2. člen
Cena strukture stroškov vodenja na mesec je določena v
višini mesečnih stroškov na delež po veljavnem normativu in
znaša za leto 2010 mesečno 171,25 EUR in je že vključena v
ceni na efektivno uro.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 122-0002/2010
Dobje, dne 5. marca 2010
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

845.

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

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 138/04, 119/05) in
12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 –
UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 19. redni seji dne
5. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobje za leto 2010
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Dobje za leto 2010 znaša
0,0021 EUR.
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Dobje za leto 2010
znaša 0,0019 EUR. Za leto 2010 se ne obračunava nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za določitev višine
nadomestila za leto 2010.
Št. 422-0001/2010-01
Dobje, dne 5. marca 2010
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

Uradni list Republike Slovenije
KOPER
846.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
»Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču
v Šmarjah«

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 ter 58/03 – ZZK‑1)
in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/2000, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
je župan Mestne občine Koper sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta »Stanovanjsko poslovno
območje ob igrišču v Šmarjah«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje je urejeno na osnovi Dolgoročnega plana občine
Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave,
št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 16/99 in 33/01, in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04).
Ureditveno območje je namenjeno za poselitev. Podrobnejša namenska raba: območje izven mestnih naselij, ki je
namenjeno za mešano urbano rabo. Območja mešane urbane
rabe so prednostno namenjena stanovanjem, kmečkim gospodarstvom in dopolnilnim dejavnostim.
Možne dopolnilne dejavnosti so: trgovina, osnovna šola,
vrtec, (večnamensko) igrišče, prostori krajevne skupnosti in
društev, večnamenska dvorana, gasilski dom, gostinsko‑turistična ponudba, sekundarna stanovanja (predvsem kot posamezni objekti), osebne obrtne storitve in servisi, manjši poslovni
prostori in proizvodni obrati (pred izdajo dovoljenja za lokacijo
je potrebno oceniti vpliv, oziroma sprejemljivost za okolje).
Za območje BU‑91/1‑P# v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper
je potrebno za obravnavano območje sprejeti nov izvedbeni
prostorski akt.
Območje je urejeno na osnovi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988,
7/2001 – obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 –
spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09
– spremembe in dopolnitve).
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku
skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi:
– gradnja objektov,
– urejanje prometnih površin,
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture,
– urejanje zelenih površin.
Objekti so načrtovani s spremljajočimi funkcionalnimi površinami (prometne, zelene površine itd.) in vsemi potrebnimi
objekti komunalne infrastrukture.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati značaj območja
in temu prilagoditi tipologijo zazidave. Z načrtovano prostorsko
ureditvijo je potrebno zagotoviti optimalno vključenost pozidave
v obstoječe prometno in komunalno omrežje.
Predmet in programska izhodišča
Zazidavo tvorijo objekti A, B, C, D in vrstne hiše.
Objekti A, B in C so locirani ob cesti Koper–Šmarje. V
sklopu objektov A, B, C in D je predvideno približno 44 stanovanj. V pritličju objekta A je ob cesti Koper–Šmarje predviden
oskrbno storitveni program. Vrstnih hiš je cca 16.

Uradni list Republike Slovenije
Potrebe parkiranja se urejajo v podzemnih etažah in na
nivoju pritličja. Zunanje površine med vsemi objekti se intenzivno zazeleni z avtohtono vegetacijo, na površini med stanovanjskimi objekti A, B in C se uredi otroško igrišče.
Z gabaritno in programsko členitvijo kompleksa se projektni predlog vrašča v obstoječe sisteme kot spontan element.
Okvirno območje
Območje OPPN (ureditveno območje) se nahaja ob cesti
Koper–Šmarje Na severu meji na cesto Koper–Šmarje, na zahodni strani meji na s parc. št. 935, 934, 933, vse k.o. Šmarje,
na vzhodu po mejah s parc. št. 942/1, 940/1, 940/2 ter 942/2,
vse k.o. Šmarje, na jugu ob poti na parc. št. 3429 k.o. Šmarje.
Zajema nepremičnine s parc.št. 936/1,936/2, 937, 939, 938/1,
938/2, vse k.o. Šmarje v približni kvadraturi 11.000 m2.
V območje obravnave se lahko vključijo oziroma izključijo
tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno
ugodnejših rešitev.
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
1. Strokovne podlag glede naravnih in ustvarjenih danosti.
Izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja
prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih
zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se
izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vse-

Št.

19 / 12. 3. 2010 /

Stran

2365

bini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo
vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih
podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna
rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih
posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki
se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne
dokumentacije.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih
in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna
zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na
okolje, naravo in kulturno dediščino.
5. Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor izdelati okoljsko poročilo. V okviru okoljskega poročila je potrebno
ugotoviti pričakovane vplive izvedbe na OPPN (v nadaljevanju
plana skladno s terminologijo okoljske zakonodaje) in oceniti
njihovo sprejemljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev in v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih
vplivov tudi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov.
6. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz
smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere
pobudnik lokacijskega načrta. Pobudnik lokacijskega načrta
zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt
s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo dokumenta. Morebitne dodatne strokovne
podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko
pripravljavec naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali
posameznikom.

4. Faze in roki za pripravo OPPN
Faza
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

Nosilec
UOP, župan,

Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu, MOP

župan

Priprava osnutka OPPN

načrtovalec

Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP
za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN

UOP

Izdelava okoljskega poročila na osnutek OPPN – na podlagi obvestila MOP o
izvedbi CPVO
– Poziv MOP, pristojno za varstvo okolja za presojo kakovosti in skladnosti
okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPPN

izdelovalec OP,
UOP, načrtovalec
UOP, MOP,
izdelovalec OP,
načrtovalec
župan, UOP

Rok
januar 2010

30 dni

načrtovalec

15 dni

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN;
objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega predloga OPPN z evidentiranjem vseh UOP, načrtovalec
pisnih pripomb
Prva obravnava na OS

7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve
30 dni

Priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne
obravnave
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastnikov
parcel na območju OPPN
Oblikovanje dopolnjenega predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb ter
predlogov javnosti
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog OPPN in
opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti OPPN, v kolikor je potrebna
celovita presoja vplivov na okolje
– Pridobitev potrdila od ministrstva, pristojno za okolje o sprejemljivosti OPPN

načrtovalec, UOP,
župan
UOP

15 dni po zaključku
javne obravnave

načrtovalec

15 dni po potrditvi
stališč
30 dni

– Priprava usklajenega predloga OPPN
– Prva in druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
Objava odloka v Uradnem listu

UOP, načrtovalec
UOP, načrtovalec,
MOP
načrtovalec
župan,
občinski svet

60 dni
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5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo,
k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega
morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška
12, Koper,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, DRSC, Izpostava Koper,
Ul.15. maja 13,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– MO Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10,
Koper,
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in
organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene
v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k
prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik OPPN je PLANINVEST d.o.o., ki izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi
od 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK‑1). OPPN mora izdelati v
obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. člen
ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski
akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni
obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja
OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
6. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh
strokovnih podlag in OPPN.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne takoj.
Št. 3505-1/2010
Koper, dne 8. januarja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 46 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07, 108/09 e 58/03 – ZZK-1)
e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale
della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08), il sindaco del Comune città
di Capodistria ha accolto la
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DELIBERA
sull’avvio della predisposizione del piano
regolatore particolareggiato comunale
denominato “Zona residenziale e commerciale
presso il campo giochi a Šmarje”
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche
La zona è regolata dal Piano a lungo termine del Comune
di Capodistria (Bollettino uff., n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94,
25/94, 14/95, 11/98) e dal Piano sociale del Comune di Capodistria (Bollettino uff., n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95,
11/98), come pure dal Decreto sulle modifiche ed integrazioni
agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine
del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 16/99 e 33/01
e la G.U. della RS, n. 96/04, 97/04).
La zona d’intervento è destinata ad uso residenziale.
Destinazione d’uso dettagliata: zona situata al di fuori degli
insediamenti urbani, ed è destinata all’uso promiscuo ovvero
a comparti residenziali, alle aziende agricole e ad attività integrative.
Possibili attività integrative: commercio, scuole elementari, asili infantili, campi da gioco (multifunzionali), vani delle
comunità locali e delle associazioni, sala multifunzionale, sede
dei vigili del fuoco, offerta turistica e di ristorazione, seconde
case (soprattutto quali edifici assestanti), servizi personali,
vani d’affari ed impianti industriali di minore estensione (previo
rilascio della concessione di sito va valutato l’impatto ovvero la
compatibilità con l’ambiente).
Gli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria richiedono, relativamente
all’area contrassegnata BU‑91/1‑P#, l’adozione di un nuovo
strumento urbanistico attuativo.
La zona è regolata dal Decreto sulle norme tecniche di
attuazione nel comune di Capodistria (Bollettino uff., n. 19/88,
7/01 – interpretazione autentica, 24/01 – modifiche ed integrazioni, Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 – interpretazione
autentica, 95/06 – modifiche ed integrazioni, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09 – modifiche ed integrazioni).
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
La predisposizione dello strumento urbanistico avverrà
secondo la procedura prevista dalla Legge sulla pianificazione
del territorio e del Regolamento disciplinante i contenuti, la
forma e le modalità di elaborazione del piano regolatore particolareggiato comunale.
Nella zona d’intervento sono previsti i seguenti interventi:
– costruzione di fabbricati,
– sistemazione della viabilità,
– realizzazione delle infrastrutture a rete,
– sistemazione delle aree verdi.
La progettazione dei fabbricati prevede altresì le superfici
pertinenziali (viabilità, spazi verdi, ecc.) e le opere di allacciamento alle infrastrutture a rete.
All’atto della predisposizione del PRPC occorre rispettare
il carattere della zona d’intervento adeguandovi la tipologia
edificatoria. Il previsto intervento deve garantire il massimo inserimento dell’edificato nell’infrastruttura a rete preesistente.
Oggetto e basi programmatiche
L’edificato è costituito da fabbricati A,B,C,D e da villette
a schiera.
I fabbricati A, B e C sono ubicati lungo la strada
Capodistria–Šmarje. All’interno dei fabbricati A, B, C e D sono
previste circa 44 unità abitative. Il piano terreno del fabbricato
A, sul lato fronteggiante la strada Capodistria–Šmarje, sarà
destinato ai servizi. Sono previste circa 16 villette a schiera.
I parcheggi saranno ricavati nel sottosuolo ed a livello
del piano terreno. Gli spazi all’aperto tra i singoli fabbricati
saranno piantumati con vegetazione autoctona. La superficie
circondata dai fabbricati A, B e C sarà destinata al campo giochi
per bambini.
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L’articolazione funzionale e planovolumetrica del complesso progettato ne permette l’inserimento nel sistema esistente come elemento spontaneo.
Zona d’intervento
La zona contemplata dal PRPC (zona d’intervento) si
trova nei pressi della strada Capodistria–Šmarje confinando a
nord con la predetta strada e ad ovest con le particelle catastali
n. 935, 934, 933, c. c. di Šmarje. A est, il confine della zona
combacia con i confini delle particelle catastali n. 942/1, 940/1,
940/2 e 942/2, c.c. di Šmarje, costeggiando a sud il sentiero
che attraversa la particella catastale n. 3429, c. c. di Šmarje.
La zona comprende i beni immobili insistenti sulle particelle
catastali n. 936/1,936/2, 937, 939, 938/1, 938/2, c. c. di Šmarje,
dalla superficie approssimativa di 11.000 m2.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale
o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
3. Approfondimenti tecnici e modalità di acquisizione
dei medesimi
1. Approfondimenti tecnici relativi ai beni naturali e culturali. Gli approfondimenti tecnici esistenti vanno integrati in base
alle linee guida ed alle condizioni di sito poste dagli enti preposti alla pianificazione territoriale. Nel caso in cui questi ultimi
richiedano la compilazione di ulteriori approfondimenti tecnici,
gli stessi sono a cura del promotore dell’intervento.
2. Analisi delle linee guida e delle condizioni di sito degli
enti preposti alla pianificazione territoriale.
3. Il progetto di massima, riguardante la sistemazione
territoriale proposta, ha carattere di una soluzione d’insieme
architettonica, paesaggistica ed urbanistica. I contenuti del
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progetto di massima per la sistemazione territoriale in oggetto, sono quelli previsti dalla vigente normativa disciplinante
la formazione della documentazione progettuale, comprese
le rispettive varianti. Le soluzioni tecniche proposte devono
comprendere anche la rappresentazione della zona d’influenza
e della valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento, da
compilarsi nel rispetto della normativa in vigore.
4. Il progetto di massima, riferito ai raccordi stradali, agli
impianti energetici, alle condotte idriche ed a quelle fognarie,
come pure il progetto di massima riguardante le soluzioni ed i
provvedimenti volti ad obliare all’impatto negativo sull’ambiente, sui beni naturalistici e sul patrimonio culturale.
5. In ottemperanza dell’Ordinanza del Ministero dell’ambiente e del territorio si richiede la redazione della relazione
ambientale contenente la valutazione dell’impatto provocato
dall’intervento (nel seguito del piano, in conformità con la
terminologia della legislazione ambientale) e della rispettiva
accettabilità, compresa la valutazione di eventuali varianti ed,
in caso di accertato impatto negativo, anche la proposta e la
valutazione dei necessari interventi mitigatori.
6. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi richiesti
dagli enti preposti alla pianificazione territoriale.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore
designato dal promotore del PRPC. Questi provvede anche alle
basi geodetiche (rilevamento geodetico completo del catasto
delle opere d’urbanizzazione e della lottizzazione preesistente) necessarie per l’elaborazione dello strumento urbanistico.
Eventuali approfondimenti tecnici richiesti dagli enti preposti
alla pianificazione territoriale possono essere commissionati ad
altre organizzazioni o soggetti singoli competenti.

4. Fasi e temi di predisposizione del PRPC
Fase

Amministrazione procedente Termine previsto

Delibera sull’avvio del programma di predisposizione del PRPC

UAT, sindaco,

Pubblicazione del programma di predisposizione nel bollettino ufficiale e sul sindaco
sito web, CCC
Predisposizione della bozza del PRPC
pianificatore
Invito agli enti preposti alla pianificazione territoriale per l’ acquisizione delle
direttrici e l’avviso del MAT in materia della valutazione dell’impatto ambientale
Analisi delle direttrici, realizzazione degli approfondimenti tecnici e delle
integrazioni alla bozza del PRPC
Stesura della relazione ambientale riferita alla bozza – in base all’avviso del
MAT circa la VIA
Invito del MAT, competente per la tutela dell’ambiente, a valutare la qualità e la conformità della relazione ambientale e della bozza integrata dello
strumento urbanistico
Avviso sull’esposizione al pubblico e sul dibattito pubblico in merito alla bozza integrata; pubblicazione sul sito web e secondo le modalità localmente in
uso
Esposizione al pubblico e discussione della proposta integrata dello strumento urbanistico, con l’indicazione di tutte le osservazioni scritte pervenute
Prima lettura in sede del Consiglio comunale

UAT

gennaio 2010
ottobre 2009

30 giorni

pianificatore
compilatore della RA, UAT,
pianificatore
UAT, MAT,
compilatore della RA, pianificatore
sindaco, UAT
UAT, pianificatore

Prese di posizione nei confronti delle osservazioni scaturite dall’esposizione pianificatore, UAT, sindaco
al pubblico e dal dibattito pubblico
Pubblicazione, secondo le modalità localmente in uso, delle prese di posizio- UAT
ne nei confronti delle osservazioni, comunicazione scritta inviata ai proprietari dei lotti nella zona interessata dallo strumento urbanistico
Compilazione della proposta integrata con il recepimento delle prese di posi- pianificatore
zione nei confronti delle osservazioni e proposte dei soggetti interessati

15 giorni
7 gironi precedenti
l’esposizione al
pubblico
30 giorni

15 giorni dalla
conclusione del
dibattito pubblico

15 giorni successivi all’approvazione
delle prese di
posizione
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Fase

Amministrazione procedente Termine previsto

UAT, pianificatore
Acquisizione dei pareri degli enti preposti alla pianificazione territoriale in
materia della bozza integrata dello strumento urbanistico e decisione dei
ministeri competenti riguardo all’accettabilità del suddetto strumento, qualora
si richieda la VIA
– Acquisizione dell’approvazione del ministero competente per l’ambiente
UAT, pianificatore, MAT
circa l’accettabilità del PRPC
– Predisposizione della proposta integrata dell’atto urbanistico
pianificatore
– Prima e seconda lettura ed approvazione in sede del Consiglio comunale

30 giorni

60 giorni

sindaco, consiglio comunale

Pubblicazione del decreto nella G.U.

5. Enti preposti alla pianificazione del territorio ed altri
partecipanti alla formazione dello strumento urbanistico
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa
l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC
previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri
pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per
l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto
ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio
gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del
bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria,
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di
Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per
la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
settore protezione e soccorso,
– Ministero dei trasporti, DRSC, Sede di Capodistria, Via
15 magio 13,
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO
Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio
13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio
15, Capodistria,
– Istrabenz plini, Sermin 8 a), Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria.
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di
Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria,
– Ufficio ambiente e territorio del CC di Capodistria, Via
Verdi 10, Capodistria,
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della
procedura di predisposizione del PRPC.
Entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti
sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri
in merito all’atto territoriale.
Il promotore del PRPC è la società Planinvest d.o.o., la
quale sceglie il progettista e finanzia la compilazione dello
strumento urbanistico.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del
documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del
CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della ZUreP‑1. Il PRCP deve essere elaborato in ossequio alla legge ed ai rispettivi decreti attuativi, come
pure in conformità al presente programma di predisposizione.
Il PRPC è compilato anche in forma digitale che ne consente
l’inserimento del GIS comunale.

Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione dello strumento urbanistico (nella fase della bozza o
della proposta integrata), l’ente procedente può commissionare
la verifica di un esperto della pianificazione territoriale.
6. Obblighi di finanziamento della predisposizione
dello strumento urbanistico
Il promotore sceglie il progettista e provvede al finanziamento dell’elaborazione degli approfondimenti tecnici e del PRPC.
7. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera sulla predisposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
N. 3505‑1/2010
Capodistria, 8. gennaio 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

847.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu
Dolge njive-Campi lungi, pod cerkvijo
v Ankaranu

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 58/03 – ZZK‑1) in 42. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000,
30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je župan
Mestne občine Koper sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnite
v Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive-Campi
lungi, pod cerkvijo v Ankaranu
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
S prostorskimi sestavinami planskih dokumentov občine
(Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper, Uradne objave,
št. 33/01, točka 4.3.3.3) je širše območje KS‑24 opredeljeno kot
območje za stanovanja, ki je prednostno namenjeno stanovanjem za stalno bivanje ter spremljajočim dejavnostim. Možne
dopolnilne dejavnosti so: trgovina osnovne oskrbe, vrtec, otroško igrišče, večnamensko igrišče, prostori krajevne skupnosti, prostori društev, domovi za ostarele občane, sekundarna
(počitniška) stanovanja, osebne obrtne storitve; možne so tudi
vse dopolnilne dejavnosti, ki so sprejemljive za stanovanjsko
okolje: samopostrežne in specializirane trgovine, šole, športna
igrišča, poslovni prostori (banka, pošta, predstavništva, biroji
itd.), nemoteče servisne dejavnosti itd.
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Obravnavano območje se ureja Odlok o zazidalnem načrtu
Dolge njive‑Campi lungi, pod cerkvijo v Ankaranu (Uradne objave, št. 6/2001, Uradni list RS, št. 47/06 – obvezna razlaga).
ZN obsega zajema tri območja, in sicer območje dolge
njive, območje pod cerkvijo in območje servisne ceste. Predmet
sprememb je območje dolge njive – campi lunghi.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Priprava prostorskega akta bo potekala po predpisanem
postopku skladno z določili ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07)
in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri podrobnejši analizi območja in ob umestitvi prvih
objektov v prostor je bilo ugotovljeno, da so z manjšimi spremembami možne prostorsko in tehnično boljše rešitve, ki pa
se jih ne da uporabiti, ker v odloku ni predvidenih odstopanj od
predvidenih rešitev. Z novimi rešitvami se ne spreminja načrtovani videz območja, se ne poslabšajo bivalni in delovni pogoji
ter vplivi na okolje na obravnavanem oziroma na sosednjih
območjih ter niso v nasprotju z javno koristjo.
V spremembah in dopolnitvah ZN je predvidena:
– uskladitev tekstualnega dela odloka in grafičnega dela
odloka
– preverba gostota pozidave ter faktorja pozidanosti
– tolerance – določitev možnih odstopanj od danih rešitev
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– pri spremembi zazidalnega načrta je potrebno uskladiti višinske gabarite objektov (kote pritličja in kote venca),
kote kleti pa prilagoditi konfiguraciji in nosilnosti terena, ter
prilagoditi in določiti etažnost stavb oziroma maksimalno
višino objektov
– na celotnem območju podrobnejša določitev stavb v
eno‑, dvo‑ ali večstanovanjskih stavbe ter uskladitev in določitev pojmov v skladu z zakonodajo (klasifikacija stavb)
– dopustnost dejavnosti, ki ne smejo biti moteče ali kakorkoli ogrožajoči za prebivalce obravnavanega in kontaktnega
območja ter določila glede zazidave in namembnosti le‑teh
– zaradi prilagajanja terenu se uskladi tekstualni del odloka za vse ureditve.
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
1. Že izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in projektnih pogojev nosilcev urejanja prostora.
Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz
smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik načrta. Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih
zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec naroči
tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.

4. Faze in roki za pripravo OPPN
Faza
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu, MOP
Priprava osnutka OPPN
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP za
varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN

Nosilec
UOP, župan,
župan
Načrtovalec
UOP

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega predloga OPPN z evidentiranjem vseh
pisnih pripomb
Prva obravnava na OS

UOP, načrtovalec

Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave

načrtovalec, UOP, župan

Rok

30 dni
30 dni

načrtovalec
30 dni

občinski svet

Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev lastnikov parcel UOP
na območju OPPN
Oblikovanje dopolnjenega predloga OLN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov
načrtovalec
javnosti
UOP, načrtovalec
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog OPPN in
opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti OPPN, v kolikor je potrebna celovita
presoja vplivov na okolje
– Pridobitev potrdila od ministrstva, pristojno za okolje o sprejemljivosti OOPN
– Priprava usklajenega predloga OPPN

načrtovalec

– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu

župan,
občinski svet

30 dni

Objava odloka v Uradnem listu

5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo,
k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega

morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška
12, Koper,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran,
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– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– MO Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10,
Koper,
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in
organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene
v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k
prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik OPPN izbere načrtovalca ter financira izdelavo
dokumenta.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi
od 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK‑1). OPPN mora izdelati v
obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. člen
ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski
akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni
obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
6. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh
strokovnih podlag in OPPN.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne takoj.
Št. 3505-2/2010
Koper, dne 12. februarja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 46 della Legge sulla pianificazione
del territorio (G.U. della RS, n. 33/07, 58/03 – ZZK‑1), per
effetto dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01, 29/03 e G. U. della
RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco del Comune città di
Capodistria ha accolto

LA DELIBERA
sull’avvio della predisposizione delle
modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano
particolareggiato riferito a Campi lunghi,
sotto chiesa ad Ancarano
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche per
la predisposizione dello strumento urbanistico
Gli elementi territoriali degli strumenti urbanistici comunali (Modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali
dei paini a lungo ed a medio termine del Comune città di
Capodistria, Bollettino ufficiale, n. 33/01, punto 4.3.3.3) prevede per la zona KS‑24 la costruzione di edifici di edilizia
residenziale prevalentemente ad uso abitativo permanente
ed alle attività integrative che possono essere: commercio di
beni di prima necessità, asili, campi da gioco per bambini e
campi sportivi, locali adibiti alle attività della comunità locale
ed alle varie associazioni, case di riposo, seconde case,
servizi artigianali; sono altresì ammesse quelle attività che
siano compatibili con il comprensorio residenziale: negozi
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specializzati e supermercati, scuole, campi da gioco, vani
d’affari (banche, uffici postali, rappresentanze, ecc.), servizi
compatibili con aree residenziali, ecc.
La zona d’intervento è regolata dal Decreto sul piano
particolareggiato denominato Campi lunghi, sotto chiesa,
ad Ancarano (Boll. uff. n. 6/2001, G.U. della RS, n. 47/06 –
interpretazione autentica).
L’area contemplata dal piano particolareggiato è suddivisa in tre zone, e precisamente: i campi lunghi, l’area sotto
chiesa e la zona interessata dalla strada di accesso. Le
modifiche ed integrazioni si riferiscono alla zona dei campi
lunghi.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
La predisposizione dello strumento urbanistico avverrà
secondo la procedura prevista dalla Legge sulla pianificazione del territorio (G. U. della RS, n. 33/07) e del Regolamento disciplinante i contenuti, la forma e le modalità di elaborazione del piano regolatore particolareggiato comunale
(G. U. della RS, n. 99/07).
Uno studio più approfondito della zona ed, in seguito,
l’inserimento dei primi fabbricati nel territorio, permisero di
individuare soluzioni tecniche e territoriali più appropriate,
le quali però non potevano essere adottate, poiché il relativo decreto non prevedeva deroghe. Le variazioni proposte
non alterano l’aspetto previsto della zona in oggetto, non
pregiudicano le condizioni di vita e di lavoro, non comportano impatti ambientali significativi della zona d’intervento
e su quelle limitrofe e non sono in contrasto con l’interesse
pubblico.
Le modifiche ed integrazioni al PP prevedono:
– L’armonizzazione della relazione illustrativa e degli
elaborati grafici,
– Verifica della densità edilizia e dell’indice di edificabilità,
– Deroghe – definizione,
– All’atto della modifica del piano particolareggiato occorre adattare le quote di altezza dei fabbricati (quote del
piano terreno e dell’estradosso del solaio), mentre le quote
degli scantinati vanno adeguate alla conformazione ed alla
portanza del terreno determinando di conseguenza il numero di piani ovvero l’altezza massima dei fabbricati,
– Definizione dettagliata delle tipologie di edifici residenziali che possono essere mono / bi o plurifamiliari;
armonizzazione dei termini utilizzati con quelli previsti dalla
relativa normativa (classificazione degli edifici),
– Ammissibilità delle attività previste, le quali non devono arrecare disturbo ai residenti della zona di intervento
né a quelli delle zone limitrofe; norme di edificazione e destinazione d’uso,
– L’adeguamento alle condizioni orografiche del terreno
richiede modifiche alla relazione illustrativa riguardanti tutti
gli interventi.
3. Approfondimenti tecnici e modalità della di acquisizione dei medesimi
1. Gli approfondimenti tecnici preesistenti vanno integrati nel rispetto delle linee guida e delle condizioni progettuali forniti dagli enti preposti alla pianificazione del territorio,
i quali possono richiedere l’elaborazione di approfondimenti
aggiuntivi da effettuarsi da parte del promotore del piano.
2. Analisi degli orientamenti forniti dagli enti preposti
alla pianificazione del territorio.
3. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi, scaturenti dagli orientamenti forniti dagli enti preposti alla pianificazione del territorio.
Gli approfondimenti tecnici sono realizzati dal pianificatore designato dal promotore del piano. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi, richiesti dagli enti preposti alla
pianificazione del territorio, possono essere commissionati
ad altre organizzazioni od ai soggetti singoli competenti.
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4. Fasi e tempi di predisposizione delle modifiche ed
integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato riferito
a Campi lunghi, sotto chiesa ad Ancarano
Fase
Delibera sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al
Decreto sul piano particolareggiato riferito a Campi lunghi, sotto chiesa ad
Ancarano
Pubblicazione della delibera nel bollettino ufficiale e sul sito web, CCC
Predisposizione della bozza delle modifiche ed interazioni al Decreto sul piano
particolareggiato riferito a Campi lunghi, sotto chiesa ad Ancarano
Invito agli enti preposti alla pianificazione territoriale per l’ acquisizione delle
direttrici e l’avviso del MAT in materia della valutazione dell’impatto ambientale
Analisi delle direttrici, elaborazione degli approfondimenti tecnici ed
integrazione della bozza delle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano
particolareggiato riferito a Campi lunghi, sotto chiesa ad Ancarano
Esposizione al pubblico e discussione della proposta integrata dello strumento
urbanistico, con l’indicazione di tutte le osservazioni scritte pervenute
Prima lettura in sede del Consiglio comunale
Prese di posizione nei confronti delle osservazioni scaturite dall’esposizione al
pubblico e dal dibattito pubblico
Pubblicazione, secondo le modalità localmente in uso, delle prese di posizione
nei confronti delle osservazioni, comunicazione scritta inviata ai proprietari dei
lotti nella zona interessata dallo strumento urbanistico
Compilazione della proposta integrata con il recepimento delle prese di
posizione nei confronti delle osservazioni e proposte degli interessati
Acquisizione dei pareri degli enti preposti alla pianificazione territoriale in
materia della bozza integrata dello strumento urbanistico e decisione dei
ministeri competenti riguardo all’accettabilità del suddetto strumento, qualora
si richieda la VIA
– Acquisizione dell’approvazione del ministero
per l’ambiente circa l’accettabilità dello
strumento urbanistico
– Predisposizione della proposta integrata dell’atto urbanistico
– Prima e seconda lettura ed approvazione in sede del Consiglio comunale
Pubblicazione del decreto nella G.U.
5. Enti preposti alla pianificazione del territorio ed altri
partecipanti alla formazione dello strumento urbanistico
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa
l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC
previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri
pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per
l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto
ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio
gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del
bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria,
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana:
a. Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE
di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per
la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
settore protezione e soccorso,
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO
Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio
13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio
15, Capodistria,
– Istrabenz plini, Sermin 8 a), Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria,
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di
Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria,

Amministrazione procedente Termine previsto
UAT, sindaco
sindaco
pianificatore

30 giorni

UAT

30 giorni

pianificatore
UAT, pianificatore

30 giorni

consiglio comunale
pianificatore, UAT, sindaco
UAT
pianificatore
UAT, pianificatore

30 giorni

pianificatore
sindaco, consiglio comunale

– Ufficio ambiente e territorio del CC di Capodistria, Via
Verdi 10, Capodistria,
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della
procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
Entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti
sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri
in merito all’atto territoriale.
Il promotore della predisposizione dello strumento urbanistico sceglie il pianificatore e finanzia la predisposizione del
suddetto strumento urbanistico.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria
(di seguito designato: UAT).
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli
articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e
53/03 – ZK‑1). Lo strumento urbanistico deve essere elaborato
in ossequio alla legge (articolo da 55 a 61 della “ZPNačrt” –
Gazz. uff. della RS, n. 33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi,
come pure in conformità alla presente delibera. Lo strumento
urbanistico è compilato anche in forma digitale che ne consente
l’inserimento del GIS comunale.
6. Obblighi di finanziamento della predisposizione
dello strumento urbanistico
Il promotore sceglie il progettista e provvede al finanziamento dell’elaborazione degli approfondimenti tecnici e delle
modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato
riferito a Campi lunghi, sotto chiesa ad Ancarano.
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7. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera sulla predisposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
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cene storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, to je od 1. 2. 2010 naprej.
Št. 032-02-25/2010-165
Križevci, dne 25. februarja 2010

N. 3505‑2/2010
Capodistria, 12. febbraio 2010

Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KRŠKO
849.
KRIŽEVCI
848.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – upb, 49/06 ZmetD,
66/06 – odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A in 70/08),
59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 63/09) ter 12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list
RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci
na 25 redni seji 25. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010
I.
Občinski svet Občine Križevci bo storitev javne službe odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne
infrastrukture, le‑to subvencioniral v višini 50%.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2010 za uporabnike – gospodinjstva oziroma
druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo
pridobitne dejavnosti na območju Občine Križevci, je cena
v višini 95,16 EUR, h kateri se prištevajo še vsi ostali stroški, ki so sestavni del cene storitve javne službe odlaganja
odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR, to je
47,58 EUR, Občina Križevci priznava kot subvencijo k ceni
storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno
uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrivala iz sredstev
občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Križevci nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Uporablja se z dnem uveljavitve nove

Sklep o začetku priprave izdelave sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje
Videm (poslovno stanovanjski kompleks)

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO‑1B in 108/09 – sprem. in dop.), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2,
27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 35. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in
57/06) je župan Občine Krško dne 3. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave izdelave sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje
Videm (poslovno stanovanjski kompleks)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Videm (v nadaljevanju: SDUN Videm)
Za območje med Cesto 4. julija in železniško progo ter za
območje med Prešernovo in Aškerčevo ulico na Vidmu je bil v
letu 2001 sprejet ureditveni načrt za naselje Videm v Krškem.
Območje ureditvenega načrta je centralno mestnega značaja, v
katerem so stanovanja, družbene dejavnosti (šolske, kulturne,
izobraževalne ...), poslovne, javne službe, mestotvorne dejavnosti, servisne in storitvene dejavnosti … Na območju UN,
med Kolodvorsko in Aškerčevo ulico, se nahaja tudi bivši dom
starejših občanov, ki zaradi propadanja v času postopkov za
ureditev lastništva ni več primeren za nadaljnjo uporabo.
Z ureditvijo lastništva je bil izražen interes po celoviti ureditvi območja bivšega doma starejših občanov, za kar je bila izdelana nova idejna zasnova prostora s poslovno stanovanjsko
vsebino (izdelal Elite d.o.o. Krško, maj 2009).
Predmet sprememb in dopolnitev UN je načrtovanje poslovno stanovanjskega kompleksa na širšem območju bivšega
doma starejših občanov na Vidmu, na podlagi izdelane idejne
zasnove, ter določitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev za gradnjo objektov in drugih ureditev.
Za navedeno je potrebno izdelati spremembo veljavnega
dokumenta v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09).
2. Območje urejanja
Spremembe in dopolnitve UN so predvidene na območju
med Kolodvorsko in Aškerčevo ulico ter obsegajo zemljišča
(v celoti ali del) s parc. št.: *713, *714, 274/1, 274/2, 274/3,
*354, *355, 275/3, 275/4, 273/3, 272/6, 762/1 in 275/1, vse
k.o. Stara vas.
Velikost območja je cca 0,35 ha.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo SDUN Videm bodo temeljile
na usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine, dejanskega
stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora
in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih
izhodišč iz idejne zasnove prostora:
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– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško
za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list
RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97,
62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02
in 79/04),
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in
Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97,
68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99 in 97/01, 71/02, 90/02, 99/02,
116/02 in 79/04),
– ureditveni načrt za naselje Videm (Uradni list RS,
št. 24/01, 71/01),
– idejna zasnova prostora (izdelal Elite d.o.o. Krško, maj
2009),
– geodetski načrt območja (izdelal Kataster d.o.o. Krško,
januar 2009).
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati
dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. Roki za pripravo SDUN in njegovih posameznih
faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema SDUN Videm bo
potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi SDUN
Izvedba javnega naročila, izbor načrtovalca
Osnutek SDUN za pridobitev smernic
Pridobitev smernic
Dopolnjen osnutek SDUN
Javno naznanilo o 30‑dnevni javni razgrnitvi
in javni obravnavi dop. osnutka
Javna obravnava z javno razgrnitvijo
Priprava in sprejem stališč do podanih
pripomb na dopolnjen osnutek SDUN
Predlog SDUN za pridobitev mnenj
Pridobitev mnenj
Usklajen predlog SDUN
Sprejem usklajenega predloga SDUN na
seji OS

Rok izdelave
Marec 2010
Marec 2010
Maj 2010
Junij 2010
Avgust 2010
September
2010
September,
oktober 2010
Oktober 2010
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Nosilci urejanja prostora morajo, v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt, podati
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta
v roku 30 dni.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in načrtovanjem
SDUN
Naročnik, investitor in pripravljalec SDUN Videm je Občina Krško, ki je zagotovila finančna sredstva v proračunu
občine za leto 2010. Načrtovalec bo izbran na osnovi Zakona
o javnem naročanju.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo
v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem
sklepom in projektno nalogo ter drugimi predpisi in zakonodajo
s posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine,
potrebne za izdelavo SDUN Videm.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve
k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju
s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do
pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi
končno gradivo v analogni (v najmanj štirih mapah) in digitalni
obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta. Digitalna
oblika obdelave mora biti prirejena za pregled s programskim
paketom »Arcview«.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3505-2/2009 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

December
2010
Januar 2011
Marec 2011
Marec 2011

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave in izdelave
SDUN Videm sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu SDUN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava
Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Telekom Slovenije d.d, RE TK omrežja Zahod, Novi trg
7a, 8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško.
Drugi udeleženci:
– KS mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so
potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
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LENDAVA
850.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO‑1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
12/06 – ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 17. člena Statuta Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 32. seji dne 26. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010
1.
Občina Lendava bo ceno storitve javne službe odlaganja
odpadkov subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno uporabe
javne infrastrukture, in sicer v višini 50%, kar znaša 47,58 EUR/t
in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.
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Občina Lendava bo subvencionirala ceno uporabe javne
infrastrukture za gospodinjstva oziroma za tiste uporabnike, ki
ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
2.
Sredstva subvencije bo Občina Lendava nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa se
z dnem uveljavitve nove cene storitve odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, to je od
1. 2. 2010 naprej.
Št. 032-0031/2010
Lendava, dne 26. februarja 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LJUBLJANA
851.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za del območja urejanja VS 3/2-1 Vič,
morfološka enota 1A/2

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B), 4., 8.
in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 36. seji dne 1. marca 2010 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za del območja urejanja VS 3/2-1 Vič,
morfološka enota 1A/2
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za del območja urejanja VS 3/2‑1 Vič, morfološka enota 1A/2 (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelal
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana,
pod številko projekta 5721, v decembru 2009.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma
na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah
komunalne opreme in po obračunskih območjih;

Uradni list Republike Slovenije
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Ljubljana.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se
financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov
in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo
se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno
opremo:
– ceste in javno razsvetljavo,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje,
– druge javne površine.
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je
razviden iz programa opremljanja.
6. člen
Roki za gradnjo komunalne opreme so določeni s pogodbo o opremljanju.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
Obračunska območja za vso novo komunalno opremo so
enaka parcelam večstanovanjskih objektov A in B, C in D ter
E v morfološki enoti 1A/2 na območju urejanja VS 3/2‑1 Vič.
Obračunska območja za novo komunalno opremo so razvidna
v grafičnem izrisu v programu opremljanja.
8. člen
Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 8. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so vsa
obračunska območja z oznako MOL – mesto.
Obračunska območja iz prvega odstavka tega člena so
določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračun-
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Št.

skih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana,
avgust 2005.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
1. Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme
9. člen
Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje

Stroški (EUR)
716.382,74
62.854,28

Kanalizacijsko omrežje

123.021,64

Plinovodno omrežje

127.035,35

Javne površine
Skupaj

0,00
1.029.294,01

2. Obračunski stroški za novo komunalno opremo
10. člen
Obračunski stroški za novo komunalno opremo so enaki skupnim stroškom gradnje nove komunalne opreme in so
1.029.294,01 EUR.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
11. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po
posameznih vrstah komunalne opreme so:
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V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
13. člen
Obračunski stroški za novo komunalno opremo iz 10. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema
Ceste in javna razsvetljava

Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2)
54,47

24,40

Vodovodno omrežje

4,78

2,14

Kanalizacijsko omrežje

9,35

5,17

Plinovodno omrežje

9,66

5,34

Javne površine

0,00

0,00

78,27

37,06

Skupaj

14. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo iz
11. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah
komunalne opreme so:
Komunalna oprema

Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2)

Ceste in javna razsvetljava

25,63

11,48

Vodovodno omrežje

20,02

8,97

Kanalizacijsko omrežje

31,43

17,38

5,91

3,27

17,61

9,74

100,60

50,84

Plinovodno omrežje
Javne površine
Skupaj

Ceste in javna razsvetljava

337.087,60

Vodovodno omrežje

263.341,66

15. člen
Obračunski stroški komunalne opreme iz 12. člena, preračunani na enoto mere, po posameznih vrstah komunalne
opreme so:

Kanalizacijsko omrežje

413.342,74

Komunalna oprema

Komunalna oprema

Plinovodno omrežje
Javne površine
Skupaj

Stroški (EUR)

77.657,99
231.593,86
1.323.023,85

4. Obračunski stroški komunalne opreme
12. člen
Obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti
obračunskih stroškov za novo komunalno opremo iz 10. člena
in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz
11. člena.
Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih
vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema

Stroški (EUR)

Ceste in javna razsvetljava

1.053.470,34

Vodovodno omrežje

326.195,94

Kanalizacijsko omrežje

536.364,38

Plinovodno omrežje

204.693,34

Javne površine

231.593,86

Skupaj

2.352.317,86

Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2)

Ceste in javna razsvetljava

80,11

35,89

Vodovodno omrežje

24,80

11,11

Kanalizacijsko omrežje

40,79

22,56

Plinovodno omrežje

15,56

8,61

Javne površine

17,61

9,74

178,87

87,91

Skupaj

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila
neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
Faktor dejavnosti za vse objekte je 1, razen za kletne etaže namenjene parkiranju in tehničnim prostorom, za katere se
upošteva faktor dejavnosti 0,7, pri čemer je za te površine določen le obračunski strošek za ceste ter vodovodno omrežje.
Olajšav za zavezance ni.
Površine parcel in neto tlorisne površine večstanovanjskih
objektov A in B, C, D ter E so:
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Površina
parcele
(m2)

Večstanovanjska
objekta A in B
Večstanovanjski
objet C
Večstanovanjski
objet D
Večstanovanjski
objekt E

Neto tlorisne
površine
nad nivojem
terena (m2)
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Neto
tlorisne
površine
kleti (m2)

6.400,00

12.978,91

5.075,09

2.861,72

5.418,06

1.499,69

1.687,67

2.420,64

503,26

2.201,62

2.959,59

890,53

VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
17. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki
se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje
neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na
komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po
uradni dolžnosti.
2. Izračun komunalnega prispevka
18. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji
način:
KPi = (A(parcela) * Cpi * Dpi) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Cti * Dti)

enoto mere iz 14. člena, površine parcel iz četrtega odstavka
16. člena in dejanske neto tlorisne površine objektov brez
neto tlorisnih površin nepokritih atrijev in nepokrite ploščadi.
Če bodo dejanske neto tlorisne površine objektov brez neto
tlorisnih površin nepokritih atrijev in nepokrite ploščadi večje od neto tlorisnih površin navedenih v četrtem odstavku
16. člena, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno
opremo za dodatne neto tlorisne površine izračuna skladno
z določili v programu opremljanja.
Pri odmeri komunalnega prispevka je treba upoštevati
zmanjšanje komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo zaradi že poravnanih obveznosti obstoječih objektov, ki so predvideni za odstranitev.
3. Oprostitve plačila komunalnega prispevka
19. člen
Objekte, ki so namenjeni gradnji neprofitnih stanovanj
in katerih zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je
Mestna občina Ljubljana oziroma Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana, se oprosti plačila komunalnega
prispevka. Drugih olajšav za zavezance ni.
4. Pogodba o opremljanju
20. člen
Gradnjo komunalne opreme iz tega programa opremljanja lahko Mestna občina Ljubljana s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
Investitor, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s
programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča in to neodplačno
prenese na Mestno občino Ljubljana.
21. člen
Za indeksiranje stroškov iz 13., 14. in 15. člena se
uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve
programa opremljanja.

Zgornje oznake pomenijo:
KPi
A(parcela)
Cpi
Dpi
K(dejavnosti)
Cti
A(tlorisna)
Dti

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
površina parcele objekta,
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra parcele z določeno komunalno opremo na
obračunskem območju,
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
faktor dejavnosti,
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju,
neto tlorisna površina objekta,
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka.

Komunalni prispevek je enak vsoti komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je treba upoštevati
obračunske stroške za novo komunalno opremo na enoto
mere iz 13. člena ter površine parcel in neto tlorisne površine
iz četrtega odstavka 16. člena. Pri izračunu komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo je treba upoštevati obračunske stroške za obstoječo komunalno opremo na

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Stroški v odloku so navedeni v EUR z DDV.
23. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami in na Oddelku za urejanje prostora
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz drugega odstavka
8. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za ravnanje
z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-70/2009-4
Ljubljana, dne 1. marca 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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LOŠKI POTOK
852.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 15. člena Statuta Občine
Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine
Loški Potok na 15. redni seji dne 11. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2136/3 neplodno v izmeri 161 m2 in na zemljiščih
parc. št. 2136/4 neplodno v izmeri 50 m2 obe vpisani pri vl.
št. 933 k. o. Hrib.
II.
Zemljišča iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti status
javnega dobra in postanejo last Občine Loški Potok.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2009
Hrib - Loški Potok, dne 11. decembra 2009
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

Št.
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zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti
(za namen TC Mercator) – Uradni list RS, št. 14/10.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. Povzetek programa opremljanja,
2. Splošni del programa opremljanja,
3. Predvideno komunalno opremo,
4. Investicije v gradnjo komunalne opreme,
5. Terminski plan izgradnje komunalne opreme,
6. Podlage za odmero komunalnega prispevka ter
7. Grafične priloge:
1. Arhitektonsko zazidalna situacija
2. Zasnova komunalne ureditve

M 1:1000
M 1:1000.

(2) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za
odmero komunalnega prispevka na območju, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti, katerega
plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(3) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno opremo se
določajo na podlagi tega odloka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega
odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta
za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator) – (Uradni list RS, št. 14/10.)
III. PRIKAZ PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
3. člen

MURSKA SOBOTA
853.

Odlok o programu opremljanja zemljišč
za gradnjo na območju zazidalnega načrta za
območje »Potrošnik« v Murski Soboti
(za namen TC Mercator)

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO1B) in na podlagi
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS‑UPB2, 76/08 in 79/09) ter 17. člena Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo), Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji
dne 18. 2. 2010 sprejel

(Komunalna oprema)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana komunalna oprema, ki je predvidena za izgradnjo. Upoštevana
je naslednja komunalna oprema: ceste, vodovod, kanalizacija
ter javne površine. Površine obračunskega območja in dolžine
posameznih vrst komunalne opreme so naslednje:
Komunalna oprema
Celotna površina območja (m2)
Stavbna zemljišča (m2)
Javne površine (m2)
Neto poslovne površine (m2)
Vodovod (m′)
Kanalizacija fekalna in meteorna (m′)
Prometna ureditev (m2)

Količina
28.290
13.353
14.937
8.773
420
370
4.600

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
na območju zazidalnega načrta za območje
»Potrošnik« v Murski Soboti
(za namen TC Mercator)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne opreme na območju, ki se ureja
z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju

4. člen
(vrednost komunalne opreme in projektne dokumentacije)
(1) V preglednici so zajeti stroški komunalne opreme ter
stroški sofinanciranja ureditve Ulice arh. Novaka in krožišča
Slomškove in Slovenske ulice ob hotelu »Diana« s pripadajočimi pločniki. Stroški investicije krožišča Gregorčičeve ulice in
ulice arh. Novaka ob poslovnem objektu »Žuta kuča«, ureditev
Gregorčičeve ulice za potrebe izgradnje zavijalnega pasu za
potrebe uvoza za dostavo za TC Mercator, ureditev uvoza v
garažo TC Mercator iz Ulice arh. Novaka ter ureditev zelenih
površin ob Gregorčičevi ulici in Ulici arh. Novaka pa bodo urejeni z pogodbo med investitorjem in Mestno občino M. Sobota.
(2) Vrednost komunalne opreme za izračun komunalnega
prispevka je vsota stroškov izdelave projektne in investicijske
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dokumentacije ter predvidenih stroškov izgradnje komunalne
opreme iz projekta za gradbeno dovoljenje. Stroški priprave
dokumentacije in gradnje posameznih vrst komunalne opreme
z upoštevanjem sofinanciranja so naslednji:
Komunalna oprema, projekti
Znesek EUR)
Vodovod
92.444,00
Kanalizacija: fekalna in meteorna
56.900,00
OPPN, program opremljanja, projektna dokumentacija
60.000,00
Prometna ureditev
(krožišče Diana, ul. arh. Novaka, prip. ploč.)
336.000,00
Odkupi zemljišč
4.700,00
Regionalne spodbude
0,00
Skupaj
550.000,00
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma
na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem
obračunske stroške preračuna na merske enote, in sicer na
površino stavbnega zemljišča (gradbene parcele) in na neto
tlorisno površino objektov.
(2) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek
obračuna v celoti.
(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto poslovne površine (Cti) je naslednja:
Ime
Komunalni prispevek na enoto stavbnega
zemljišča – Cpi
Komunalni prispevek na enoto neto poslovne
površine – Cti

EUR/m2
41,19
62,69

(4) Za obračun komunalnega prispevka se uporabijo faktorji Cpi in Cti iz tabele, faktor Dpi je 0,30 in Dti pa 0,70.
6. člen
(osnova za indeksacijo komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
(2) Obračunski stroški za komunalno opremo so upoštevani na dan 1. 12. 2009.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Program opremljanja obravnava določeno komunalno
opremo, na katero se bodo po izgradnji, predvideni po terminskem planu, investitorji lahko priključili.
(2) Za vso nepredvideno novo komunalno opremo se
izdela nov program opremljanja z ovrednotenjem stroškov izgradnje nove komunalne opreme.
V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
– Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, za katerega
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– investitor oziroma lastnik objekta, ki namerava prizidati,
nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če povečuje neto tlorisno
površino objekta;
– lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunal-

no opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo
uredi. Kadar se na določenem območju urejanja na novo ureja
komunalna oprema v skladu z zahtevami veljavnih predpisov,
so zavezanci za plačilo tudi vsi lastniki že zgrajenih objektov,
ki za namen izgradnje te komunalne opreme še niso plačali
komunalnega prispevka.
VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsa stavbna zemljišča
znotraj obravnavanega obračunskega območja.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
– za vsako novo gradnjo na območju, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti,
– za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo
nadomestnega objekta v obračunskem območju, če se povečuje
moč priključka na komunalno opremo, za kar se šteje sprememba
neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti,
– vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja
z novo komunalno opremo oziroma se obstoječa komunalna
oprema izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to
komunalno opremo.
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na
dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in
druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbene konstrukcije oziroma načrta
arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji
formuli:
KP = (Aparcela. Cp1. Dp) + (Kdejavnost. Atlorisna. Dt. Ct1)
kjer je:
– KP
– Aparcela
– Atlorisna
– Dp
– Dt
– Kdejavnosti
– Cp1
– Ct1

komunalni prispevek;
površina gradbene parcele objekta;
neto tlorisna površina objekta;
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka (Dp = 0,30);
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka (Dt = 0,70);
faktor dejavnosti znaša 1,3;
indeksirani skupni stroški opremljanja m2
gradbene parcele na obračunskem območju;
indeksirani skupni stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine na obračunskem območju.

(4) Faktorji Cp1, Ct1, Dp in Dt so določeni v tem odloku o
programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki velja za obravnavano zemljišče in stavbo.
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto
tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka
uporabi formula:
KP = Dti. Cti. (Aneto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji
– Aneto tlorisna površina pred rekonstrukcijo). Kdejavnost
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(6) Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo
mora biti razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom
11. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz tretjega odstavka. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji
ne spremeni, se ta ne upošteva pri obračunu prispevka.
(7) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine
obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni
novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto
tlorisna površina stavbe za katero je bil plačan komunalni
prispevek.
(8) Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste
objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin
objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
Vrsta
objekta
123

Dejavnost

Faktor (Kdejavnost)

Trgovske in druge stavbe za
storitvene dejavnosti 1,3
VIII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(olajšave)

Na območju, ki se ureja s tem odlokom ni predvidenih
nobenih olajšav za zavezance za plačilo komunalnega prispevka.
13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za objekte gospodarske
javne infrastrukture.
14. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
(1) V skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju se lahko investitor in Mestna občina Murska Sobota
dogovorita in skleneta pogodbo o opremljanju zemljišč s komunalno opremo, na podlagi katere investitor na lastne stroške
zgradi del ali celotno komunalno opremo iz programa opremljanja. V tem primeru se šteje, da je investitor na ta način v naravi
plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki
jo je sam zgradil in se mu ta vlaganja upoštevajo pri odmeri in
plačilu komunalnega prispevka.
(2) S pogodbo o opremljanju zemljišč s komunalno opremo investitor in Mestna občina Murska Sobota podrobneje
uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z gradnjo
predvidene komunalne opreme in neodplačnim prenosom v
last in upravljanje.
(3) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek
tudi za obstoječo zgrajeno komunalno opremo, na katero bo
priključil komunalno opremo, zgrajeno v skladu z programom
opremljanja.
IX. DODATNE OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
15. člen
(1) Izgradnja objektov na območju OPPN navedenega
v 1. členu odloka, v katerih se bo pretežno izvajala trgovska
dejavnost, bo zaradi dodatnih prometnih obremenitev zahtevala izgradnjo krožišča v območju križanj ulice arh. Novaka
in Gregorčičeve ulice, ureditev Gregorčičeve ulice zaradi izgradnje zavijalnega pasu za potrebe uvoza za dostavo za TC
Mercator, ureditev uvoza v garažo TC Mercator iz ulice arh
Novaka ter ureditev zelenih površin ob Gregorčičevi ulici in
Ulici arh. Novaka.
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(2)Investitor objekta TC Mercator M. Sobota – PS (poslovni sistem) Mercator d.d. je na območju OPPN dolžan:
– finacirati izgradnjo krožišča med Ulico arh. Novaka in
Gregorčičevo ulico, ureditev Gregorčičeve ulice zaradi izgradnje zavijalnega pasu za potrebe uvoza za dostavo za TC
Mercator, ureditev uvoza v garažo TC Mercator iz Ulice arh.
Novaka ter ureditev zelenih površin ob Gregorčičevi ulici in
Ulici arh. Novaka.
– neodplačno prenesti v last in posest Mestne občine
M. Sobota del zemljišča, potrebnega za izgradnjo krožišča
Slomškove in Slovenske ulice v M. Soboti.
(3) Pred izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov na
območju OPPN so dolžni investitorji in Mestna občina Murska
Sobota skleniti pogodbo, v kateri bodo uredili pravice in obveznosti v zvezi z zgoraj navedeno komunalno opremo.
X. POSTOPEK ODMERE
16. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda mestna uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje prvega odstavka 8. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če
lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja, dokaže, da je za
to komunalno opremo že plačal komunalni prispevek, se to
upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Mestna občina lahko izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka tudi po uradni dolžnosti ob prodaji zemljišč, pri
čemer kot osnovo za odmero komunalnega prispevka uporabi
podatke o velikosti objektov iz Odlokom o spremembah in
dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje
»Potrošnik« v Murski Soboti. Končni obračun višine komunalnega prispevka se izvede po postopku iz prvega odstavka tega
člena, v katerem se upošteva že plačan komunalni prispevek.
17. člen
(priključitev na komunalno opremo)
Odmerjeni in plačani komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključitev objekta na komunalno opremo, v skladu
s tehničnimi pogoji upravljavca posamezne javne komunalne
opreme, ne zajema pa izvedbe samih individualnih priključkov,
ki jih je dolžan zgraditi investitor na lastne stroške.
18. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega
proračuna namenjena za gradnjo komunalne opreme.
Xl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega
odloka so na vpogled na sedežu Mestne občine Murska Sobota.
20. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2009-1(183)
Murska Sobota, dne 18. februarja 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
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854.

Pravilnik za sofinanciranje analize zemlje
in gnojilnih načrtov v Občini Puconci

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (ZKme‑1) (Uradni list RS,
št. 45/08) in Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno
besedilo, ZLS‑UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) in
16. člena Statuta Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo –
UPB‑1) (Uradni list RS, št. 66/07) je Občinski svet Občine Puconci
na 30. redni seji občinskega sveta dne 25. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
za sofinanciranje analize zemlje in gnojilnih
načrtov v Občini Puconci

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(komisija)
Zbrane vloge obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje
župan. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi
strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril,
ki so navedena v tem pravilniku. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija pisno pozove, da jo
dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
O upravičenosti do dodelitve sredstev se odloči s sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba v roku osem dni od
prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila
za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje analize zemlje in gnojilnih načrtov.
Sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za
tekoče leto.
2. člen
(cilji pomoči)
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih
načrtov in s tem pravilnejšega gnojenja oziroma dodajanja
manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Ukrep je
naravnan v trajnostno in okolju prijazno kmetovanje, z upoštevanjem načel načrtnega gnojenja. Za potrebe kontrole rodovitnosti
tal v vzorcih tal se najpogosteje uporablja analiza na stopnjo
kislosti tal (pH), vsebnost rastlinam lahko dostopnega fosforja,
kalija in magnezija ter analizo vsebnosti organske snovi.

7. člen
(namenska poraba sredstev)
Upravičenec je dolžan prejeta sredstva porabiti za namen,
za katerega so mu bila sredstva dodeljena.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov, jih je upravičenec dolžan vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2010
Puconci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

3. člen
(upravičenci)
Upravičenci do sofinanciranja so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, s stalnim prebivališčem
v Občini Puconci.
4. člen
(upravičeni stroški in višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 50% stroškov (brez DDV) za analizo
zemlje in izdelavo gnojilnih načrtov, na podlagi predloženega
originalnega računa pooblaščene organizacije za opravljeno
storitev. Najvišji skupni znesek dodeljene subvencije lahko
znaša največ 200 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
(javni razpis)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Javni
razpis se objavi na spletni strani občine, www.puconci.si, in v
občinskem glasilu Občan.
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– upravičence;
– upravičene stroške in višino sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– rok za prijavo.

855.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO‑1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1) je Občinski svet Občine
Puconci na 30. seji dne 25. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010
I.
Občina Puconci bo storitve javne službe odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture,
le‑to subvencioniral v višini 50%.

Uradni list Republike Slovenije
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2010 za uporabnike – gospodinjstva oziroma
druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo
pridobitne dejavnosti na območju Občine Puconci, je cena
v višini 95,16 EUR/tono, h kateri se prištejejo še vsi ostali
stroški, ki so sestavni del cene storitev javne službe odlaganja odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR/tono, to je
47,58 EUR/tono, Občina Puconci priznava kot subvencijo k
ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno
uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Puconci nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije uporablja pa se z dnem uveljavitve
nove cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, to je od 1. 2. 2010 naprej.
Št. 354-842/2009-11
Rogašovci, dne 2. marca 2010
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
857.

ROGAŠOVCI

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO‑1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 17. člena Statuta Občine
Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in
79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 28. redni seji dne
2. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1 in 60/07), 29. in 40. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-2759, 110/02‑5389, 127/06‑5348, 14/07‑600,
64/08, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici na 30. redni seji dne 24. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto
2010 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»
A.

70

I.
Občina Rogašovci bo storitve javne službe odlaganja
odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le‑to subvencionirala v višini 50%.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture
v letu 2010 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge
povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne

2381

III.
Sredstva subvencije bo Občina Rogašovci nakazovala
javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010

Stran

dejavnosti na območju Občine Rogašovci, je cena v višini
95,16 EUR/t, h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so
sestavni del cene storitev javne službe odlaganja odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR/t, to je
47,58 EUR/t, Občina Rogašovci priznava kot subvencijo k
ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno
uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.

Št. 354-0059/2009
Puconci, dne 25. februarja 2010

856.
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2010 v EUR
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
4,193.882
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,301.024
DAVČNI PRIHODKI
2,116.177
700 Davki na dohodek in dobiček
1,992.409
703 Davki na premoženje
49.871
704 Domači davki na blago in storitve
73.897
706 Drugi davki
0
NEDAVČNI PRIHODKI
184.847
710 Udeležba na dobički in dohodki od
premoženja
23.323
711 Takse in pristojbine
389

Stran
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712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

KAPITALSKI PRIHODKI

100.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0
100.000

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0
0

TRANSFERNI PRIHODKI

1,792.858

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinanč. institucij

1,792.858

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4,826.214

40

TEKOČI ODHODKI

647.905

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

162.100

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

33.777

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42
43

441.400
0
10.628
970.470

547.392

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanov.

128.963

413 Drugi tekoči domači transferi

269.558

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

3,112.073

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3,112.073

431 Investicijski transferi fizičnim
in prav. osebam, ki niso pr.up.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

95.766
8.434
87.332

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

543

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

543

750 Prejeta vračila danih posojil

543

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

75

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

–632.332

543

RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

295.239

50

ZADOLŽEVANJE

295.239

500 Domače zadolževanje

295.239

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

295.239

XI.

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

632.332

XII.

STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA

–336.550

336.022
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2010
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 24. februarja 2010

24.557

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

INVESTICIJSKI TRANSFERI

VI.

0
158.050

731 Prejete donacije iz tujine
74

3.085

714 Drugi nedavčni prihodki

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolg. sredstev
73

Uradni list Republike Slovenije

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

858.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2010 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

V skladu z 28. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/99, 101/00) in
15. členom Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS,
št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
na 30. redni seji dne 24. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
I
Vrednost točke za izračun in odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2010 znaša 0,001679 EUR.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja
2010 naprej.
Št. 4224-2/2010
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

Uradni list Republike Slovenije
TIŠINA
859.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO‑1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 16. člena Statuta Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina
na 21. redni seji dne 26. 2. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010
I.
Občina Tišina bo storitve javne službe odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture,
le‑to subvencioniral v višini 50%.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture
v letu 2010 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Tišina, je cena v višini 95,16 EUR,
h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so sestavni del cene
storitev javne službe odlaganja odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR, to je 47,58 EUR,
Občina Tišina priznava kot subvencijo k ceni storitve javne
službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Tišina nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Uporablja pa se z dnem uveljavitve
nove cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, to je od 1. 2. 2010 naprej.
Št. 007-0002/2010-1
Tišina, dne 1. marca 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

TREBNJE
860.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno
prečiščeno besedilo) (ZLS‑UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07,
Spremembe in dopolnitve ZLS‑O, Uradni list RS, št. 76/08
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in ZLS‑P Uradni list RS, št. 79/09), 3. in 17. člena Zakona o
prekrških – ZP‑1 UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07) ter 18. člena
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski
svet Občine Trebnje na 32. redni seji dne 24. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah
1. člen
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00 in
78/03) se spremeni, tako, da se v 54. členu v drugi vrstici črtata
besedi: »za ceste«.
2. člen
Besedilo 55. člena Odloka o občinskih cestah se črta.
3. člen
V 56. členu se v prvem odstavku za besedama: »občinski
inšpektor« črtata besedi: »za ceste«.
4. člen
Besedilo 57. člena se v celoti nadomesti z besedilom:
»(1) Z globo 1400 evrov se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali fizična oseba, ki opravlja samostojno poslovno dejavnost, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne
koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 31. člena)
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske ali druge kabelske vode, nizkonapetostne električne
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in
druge podobne naprave (prvi odstavek 32. člena)
3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena)
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (34. člen)
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in
drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 38. člena)
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje
občinska cesta (drugi odstavek 41. člena)
8. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope
in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej
(42. člen)
9. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja
oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravljala v nasprotju s pogoji
tega soglasja (43. člen)
10. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(44. člen)
11. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki,bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 45. člena)
12. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek
45. člena)
13. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg, ali ne odstrani ledenih
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sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu
(tretji odstavek 46. člena)
14. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne
ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 48. člena)
15. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne
ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih
del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek
48. člena)
16. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne
prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja
(tretji odstavek 48. člena)
17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 49. člena)
18. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja
(51. člen).
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek v točkah 1. do
18. prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ali fizična oseba, ki opravlja samostojno poslovno dejavnost.
(3) Z globo 400 evrov se za prekršek v točkah 1. do 18. prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.«
5. člen
Besedilo 58. člena se v celoti črta.
6. člen
Besedilo 59. člena odloka se v celoti nadomesti z besedilom:
»(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja občinskih cest:
a) če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena)
b) če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (tretji odstavek 26. člena).
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki opravlja dejavnost vzdrževanja občinskih
cest.«
7. člen
Besedilo 60. člena odloka se v celoti spremeni in se

glasi:

»(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali fizična oseba, ki opravlja samostojno poslovno dejavnost, kot investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinske
uprave ali, če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe ali fizična oseba, ki opravlja samostojno
poslovno dejavnost, kot investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti občinske uprave ali, če ji ne da na razpolago potrebnih
podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(3) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek fizična
oseba, kot investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti občinske
uprave ali, če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba občinske uprave, če pred začetkom gradnje ali
rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljalcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu,
zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek
24. člena).«
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8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010
Trebnje, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

861.

Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtec Trebnje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI‑H) (Uradni list RS, št. 58/09) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine
Trebnje na 32. seji dne 24. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtec Trebnje
1. člen
Dopolni se drugi odstavek 1. člena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno‑varstvenega zavoda Vrtec Trebnje (Uradni list
RS, št. 20/97, 69/99, 108/05 in 48/08) tako, da se doda četrta
in peta alineja, ki se glasita:
»– enoti vrtca »Mojca«, ki deluje na Golievem trgu 4,
p. Trebnje,
– enoti vrtca »Romano«, ki deluje v romskem naselju
Hudeje 26, p. Trebnje.«
2. člen
Spremeni se drugi in tretji odstavek 7. člena tako, da se
glasi:
»Svet javnega vrtca sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.
Pet predstavnikov delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-33/2009
Trebnje, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

862.

Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2010

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 45/07, 111/07) in 9. člena Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08 in
17/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 32. redni seji dne
24. 2. 2010 sprejel
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SKLEP
o določitvi višine faktorja G za leto 2010
1.
Višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnostih iz naslova prenesenih nalog za leto 2010
znaša 90.
2.
Krajevni skupnosti Velika Loka in Krajevni skupnosti Mirna se v proračunu za leto 2010 zagotovi manjkajoča sredstva
glede na višino plana za leto 2007.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema
na Občinskem svetu Občine Trebnje dalje.
Št. 410-311/2009-1
Trebnje, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

863.

Sklep o soglasju k spremembam
in dopolnitvam Statuta Krajevne skupnosti
Dolenja Nemška vas

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno
prečiščeno besedilo) (ZLS‑UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07,
Spremembe in dopolnitve ZLS‑O, Uradni list RS, št. 76/08 in
ZLS‑P Uradni list RS, št. 79/09) ter 18. in 69. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine
Trebnje na 33. redni seji dne 3. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o soglasju k spremembam in dopolnitvam
Statuta Krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas
1. člen
Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k sprejetim
spremembam in dopolnitvam Statuta Krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas, sprejetih na 3. seji dne 17. 9. 2008.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-8/2008-3
Trebnje, dne 4. marca 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

VOJNIK
864.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Frankolovo - Loka

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007) in na podlagi
12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in
67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na seji dne 18. 2. 2010
sprejel

Št.

19 / 12. 3. 2010 /

Stran

2385

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu
Frankolovo - Loka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt Frankolovo ‑ Loka (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. 31/08 inji sestavni del
tega odloka. Občinski podrobni prostorski načrt je izdelan v
skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik (Uradni
RS, št. 99/99, 79/04).
2. člen
OPPN vsebuje nasledneje sestavine:
I. Tekstualni del
II. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
III. Priloge
IV. Grafične priloge.
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
3. člen
Meja območja urejanja občinskega podrobnega načrta
meji na severni, vzhodni in južni strani s kmetijskimi površinami, ki se uporabljajo za intenzivno kmetijsko rabo, na zahodni
strani z vodotokom Tesnica ob katerem poteka tudi regionalna
cesta RII‑430, odsek 0281 (Stranice–Višnja vas).
Velikost območja OPPN znaša cca: 6914 m².
Obravnavano območje parc. št. 8/1, 8/2 k.o. Loka v Frankolovem je v naravi travnik. Zemljišče s parcelno št. 1142/2 k.o.
Loka je v naravi vodotok Tesnica.
Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za območje,
ki sega na zemljišči parc. št. 8/1 in 8/2 k.o. Loka, ter delno na
zemljišče parc. št. 1142/2 k.o. Loka.
Izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta poteka izvedba priključitve območja na elektro omrežje, ki
poteka po parcelah št. 72/5, 472/4, 1131/2 (cesta), 6/4, 6/1, 4/2
vse k.o. Loka. Izvedba priključka na javni vodovod se izvede
iz parcele št. 1142/2 (vodotok) k.o. Loka. Del cevovoda do
raztežilnika, ki je na parceli št. 652 k.o. Verpete poteka izven
območja OPPN Loka po parcelah št. 11, 12 in 13 k.o. Loka. Na
parceli št. 1142/2 (vodotok) se izvede izpust meteornih vod in
fekalnih vod iz skupne čistilne naprave. Priključek na kabelsko
omrežje se izvede iz parcele št. 4/2 k.o. Loka.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– stanovanjska dejavnost
– storitvena dejavnost.
5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj,
oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta
– redna investicijska in vzdrževalna dela
– spremembe namembnosti in sprememba rabe
– rekonstrukcija objektov
– rušitve in nadomestne gradnje
– dozidave in nadzidave.
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6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in
energetska infrastruktura)
– gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov skladno
z Uredbo o vrstah objektov na zahtevnost (Uradni list RS,
št. 37/08)
– zelene površine.

8. člen
Enostavni objekti:
Znotraj gradbenih parcel stanovanjskega kompleksa je
možna gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov skladno
z Uredbo o vrstah objektov na zahtevnost (Uradni list RS,
št. 37/08). Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu
ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno z osnovnim
objektom. Objekti so lahko lesene, zidane in kovinske konstrukcije. Postavitev pomožnih objektov pri objektih št. 1, 3, 8, 9 ne
smejo segati v priobalni pas vodotoka širine 5,00 m.

7. člen
Na območju OPPN so pogoji za urbanistično in krajinsko
oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov
in naprav naslednji:
Stanovanjski objekti
– lega objektov: po geodetsko zazidalni situaciji, dovoljene tolerance v smeri sever‑jug pri vseh objektih ob upoštevanju
gradbene linije in odmika od sosednjih zemljišč. Pri objetih št. 2,
4, 6, 7 je možna toleranca proti vzhodu ob upoštevanju gradbene linije in odmika od sosednjih zemljišč. Pri objektih št. 1 in
3 je možna toleranca proti zahodu ob upoštevanju gradbene
linije in odmika od sosednjih zemljišč.
Stanovanjski objekti št. 1, 3, 9, 8 ležijo izven priobalnega
pasu širine 5,00 m od parcelne meje in poplavne kote Q 500.
V priobalni pas širine 5,00 m ni dovoljeno poseganje z gradnjo
stanovanjskih objektov in pomožnih objektov.
– horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaciji, so
dovoljene tolerance s tem, da se mora ohranjat min. razmerje
med stranicami 1 : 1,3. Tloris osnovnega volumna objekta je
praviloma podolgovate oblike. Na osnovni volumen je možno
dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne,
do skupne max. površine, ki je enaka največ 1/3 osnovnega
objekta brez vpliva na bivalne pogoje sosednjih objektov.
– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba K + P + M (objekti št. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7). Pri objektih št. 9 in 8 izvedba kleti načeloma ni možna (kota podtalnice). Podkletitev je možna samo v
primeru, da s kletjo ne posegamo v nivo podtalnice oziroma da
se klet izvede v kesonski izvedbi. Pri načrtovanju in umestitvi
objekta na teren si je potrebno pridobiti geomehansko poročilo
za vsako parcelo posebej.
– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna.
– kota kleti: kota kleti se prilagaja koti manipulativnih
površin in geološkemu mnenju.
– kolenčni zid: do 1,20 m.
– streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez, večkapnica
z možnostjo ostalih oblik streh, katerih skupna površina ne presega ½ površine osnovne strešine. Naklon strešine 35°–42°.
Strehe nad svobodno oblikovanimi volumni so lahko ravne, polkrožne, večkapne, dvokapne, ter manjšega naklona kot
osnovna strešina.
– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zaglajeni omet
v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena izvedba balkonov in lož.
Pri fasadah je možna kombinacija več barv.
– oblikovanje odprtin: svobodno.
– osvetlitev mansarde: strešna okna in/ali frčade.
– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključki do
objektov od 1 do 9 bodo izvedeni iz javne poti. V OPPN dovozi
na parcelo niso točno definirani, ker se bodo prilagajali glede
na postavitev objekta na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je
zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa. Manipulativne površine na gradbeni parceli se asfaltirajo ali tlakujejo.
Ostali del parcele se hortikulturno uredi z avtohtono zasaditvijo.
Pri zunanji ureditvi celotnega območja je možna tudi gradnja
škarp, podpornih zidov in ograj med posameznimi zemljiškimi
parcelami na parcelno mejo, kadar to narekuje konfiguracija
terena ali geološko mnenje, razen ob javni cesti, kjer škarpa,
podporni zid in ograja ne smejo posegati v polje preglednosti
in je za njo potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljalca
ceste. Pri objektih št. 1, 2, 8, 9 zunanja ureditev ne sme segati
v priobalni pas širine 5,00 m

9. člen
Infrastrukturni objekti:
Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (most,
cesta, parkirišča, ekološki otok in podobno), postavitev cestne
in urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter
objekte zvez in telekomunikacij.
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s
tem odlokom ni določeno drugače:
– Cesta se asfaltira, manipulativne površine in parkirišča
se asfaltirajo ali tlakujejo.
– Ekološki otok se postavi na betonsko podlogo, ogradi
z leseno, netrasparentno ograjo višine 2,00 m ter zazeleni z
visokim in nizkim grmičevjem.
– Škarpe in podporni zidovi in ograje se lahko gradijo skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni
list RS, št. 37/08).
10. člen
Gradbena parcela:
Nove parcele so določene v grafični prilogi.
Dovoljen odmik zidu stanovanjskih objektov od sosednjih
parcelnih mej je skladen z geodetsko zazidalno situacijo –
najmanj 4,00 m. Načrtovani objekti se lahko gradijo v sklopu
gradbene parcele z večjim odmikom in odstopanjem od gradbene linije kot je določeno v grafičnih prilogah zaradi geološko
neugodnega terena. K spremenjeni lokaciji objekta se pridobi
urbanistično mnenje pristojne občinske službe. Odmik zidu pomožnih objektov od parcelnih mej je najmanj 2,00 m. Postavitev
pomožnih objektov pri objektih št. 1, 3, 8, 9 ne smejo segati v
priobalni pas vodotoka širine 5,00 m.
Gradbena parcela je lahko pozidana do 40% površine,
kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte, nepozidane
površine je 60%. Pri določanju razmerja se upošteva bruto
etažna površina pritličja.
Obodna parcelacija občinskega podrobnega prostorskega
načrta ni v naravi zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog
katasterskega načrta v merilu 1 : 1000.
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA
11. člen
Dovozi in dostopi ter parkiranje:
Območje OPPN Frankolovo ‑ Loka se prometno navezuje na regionalno cesto RII‑430/0281 Stranice–Višnja vas
posredno preko obstoječega parkirišča lociranega vzporedno
z regionalno cesto v naselju Frankolovo. Priključevanje na regionalno cesto je predvideno, v skladu z Idejno zasnovo ceste in
komunalne infrastrukture (Vizura d.o.o., št. proj. 34/08), posredno preko obstoječega parkirišča, ki ga je potrebno preurediti
tako, da bo vzdolžno parkiranje vozil na parkirišču postavljeno
na nasprotno stran (bliže regionalni cesti), kar bo omogočilo
povečanje uvoznih in izvoznih radijev na parkirišče in s tem
lažje vključevanje in izključevanje na regionalno cesto. Promet
na parkirišču mora potekati enosmerno.
Priključna cesta bo potekala v smeri proti vzhodu preko
vodotoka Tesnica, nato se lomi proti severu in se zaključi z
obračališčem.
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Preko vodotoka Tesnica se zgradi nov most na katerega
se bo navezala nova dovozna cesta v predvideni stanovanjski soseski. Stanovanjski objekti se bodo preko predvidenih
cestnih priključkov komunikacijsko navezali na predvideno dovozno cesto.
12. člen
Vodovod:
Javni vodovod PL ø 300 mm in PE ø 40 mm, ki je del
Osrednjega vodovodnega sistema Celja, potekata preko območja predvidenega OPPN Frankolovo ‑ Loka. Predvideni objekti
morajo biti oddaljeni najmanj 3 m od osi obstoječega javnega
vodovoda. V primeru prestavitve javnega vodovoda je potrebno
izdelati projekt prestavitve.
Za oskrbo objektov z vodo je potrebno zgraditi vodovodno
omrežje brez slepih vodov, ki se priključi na obstoječi javni
vodovod LŽ‑N ø 100 mm, v skladu z Idejno zasnovo ceste in
komunalne infrastrukture (Vizura d.o.o., št. proj. 34/08). Zaradi previsokega tlaka je na predvidenem vodovodu potrebna
vgradnja raztežilnika. Za priključitev stanovanjskih objektov na
vodovodno omrežje je potrebno zgraditi vodovodne priključke
iz cevi polietilen 1”‑10 barov. Pri priključkih premera ø < 2“
se vodomeri vgradijo zunaj objekta v tipske toplotno izolirane
vodomerne jaške. V primeru, ko se jašek nahaja na območju
povoznih površin, mora biti jašek opremljen s povoznim pokrovom. Na trasi vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega in
podzemnega objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov
ter postavljati škarpe, ograje ali drogove.
Vodovod je potrebno vgraditi najmanj 1,2 m pod koto
terena. Izvedeno mora biti tudi hidrantno omrežje, ki mora biti
del novega vodovodnega omrežja.
13. člen
Kanalizacija – odvod komunalnih meteornih voda:
Na območju OPPN Frankolovo – Loka še ni zgrajenega
javnega kanalizacijskega sistema. Komunalne odpadne vode
in meteorne vode je potrebno odvajati ločeno. V skladu z Idejno zasnovo ceste in komunalne infrastrukture (Vizura d.o.o.,
št. proj. 34/08) so za odvajanje fekalnih in meteornih voda
predvideni naslednji ukrepi:
Fekalna kanalizacija:
Odpadne vode se odvajajo preko revizijskih jaškov v fekalno kanalizacijo, ki odvaja odpadne vode v čistilno napravo.
Iztok iz čistilne naprave se spelje v površinski odvodnik (Tesnica). Za čistilne namenjene obremenitvam 50 PE in več je potrebno zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu
z Uredbo o emesiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Za izgradnjo
kanalizacije so predvidene plastične cevi od 200 do DN 300
mm. Predvideni jaški fekalne kanalizacije so iz prefabriciranih
AB cevi premera 1000 mm z nastavki z gumjastim tesnilom in
so opremljeni s tipskim LTŽ pokrovom DN 600 mm, ki mora
omogočati prezračevanje kanala. Revizijski jaški na internih
kanalizacijskih priključkih stanovanjskih hiš bodo 800 mm.
Meteorna kanalizacija:
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov in peskolovov
odvajajo v meteorno kanalizacijo. Zaradi geologije terena ponikovanje meteornih voda ni mogoče, zato se padavinske vode
s streh in ostalih površin (parkirišče in povozne površine) zajemajo preko požiralnikov v meteorno kanalizacijo, pred izpustom
v površinski odvodnik (Tesnica) pa jih je potrebno zadrževati v
pretočno zadrževalnem bazenu velikosti (L=16,00 m, 2 x ABC
DN 1400 mm). Za izgradnjo kanalizacije so predvidene plastične cevi od 200 do DN 300 mm. Revizijski jaški se izvedejo iz
betonskih cevi DN 800 oziroma DN 1000 mm in se opremijo
s pokrovi težke izvedbe na vozni površini in lahke izvedbe ne
neutrjenih površinah.
Pri izvedbi meteorne kanalizacije so potrebni ukrepi za
zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke (Zakon v vodah – Uradni list
RS, št. 67/02, Uredba o emesiji snovi in toplote pri odvajanju
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odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – Uradni list RS,
št. 47/05, 45/07).
14. člen
Električno omrežje:
Na podlagi smernic Elektro Celje d.d. je energija za napajanje predvidenih objektov v obravnavanem območju na
razpolago na NN zbiralkah v TP 20/0.4 kV Frankolovo.
Od obstoječe transformatorske postaje TP Frankolovo je
predvidena izvedba primarnega NN kabelskega voda z zemeljskimi kablovodi E‑AY2Y – J 4 X (35 do 150) SM+1,5RE mm² do
predvidenih NN razdelilno merilnih omaric Rm lociranih ob cesti
oziroma mejah parcel na stalno dostopnem mestu skladno z
Idejno zasnovo elektrifikacije (Vizura d.o.o., št. proj. 34/08).
Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno elektro kable dodatno zaščititi. Osvetlitev območja je preko svetilk
na drogih.
15. člen
Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:
Na obravnavanem območju poteka trasa TK omrežja,
zato je potrebno obstoječe TK omrežje glede na predvideno
pozidavo oz komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti
na osnovi Idejne zasnove ceste in komunalne infrastrukture
(Vizura d.o.o., št. proj. 34/08). Predvidena je izvedba kabelske
kanalizacije od primarne trase TK omrežja do posameznih
objektov, oziroma tipskih telefonskih omaric s sekundarnimi kabli. Vzporedno v istem jarku telefonskega omrežja, vendar ne v
istih ceveh in jaških se lahko položijo kabli kabelske televizije.
Na območju OPPN Frankolovo ‑ Loka še ni zgrajenega
razvoda kabelsko razdelilnega sistema KRS, zato je potrebno
izgraditi novo kabelsko kanalizacijo skladno z Idejno zasnovo ceste in komunalne infrastrukture (Vizura d.o.o., št. proj. 34/08).
16. člen
Plinovodno omrežje:
Na obravnavanem območju OPPN Frankolovo ‑ Loka
ni zgrajenega plinovodnega omrežja. Ogrevanje objektov bo
možno vršiti preko vkopanih plinskih cistern na parcelah stanovanjskih objektov ali z lahkim kurilnim oljem preko lastnih
kotlovnic v objektu.
17. člen
Odpadki:
Za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno
mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor
se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mest, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki
odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z
odlokom, veljavnim na območju Občine Vojnik.
18. člen
Urejanje voda:
Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin je predvidena izvedba cevnega zadrževalnika
padavinskih vod, ter izvedba manipulativnih površin iz tlaka
(travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode v podtalje.
Izpustna glava odpadnih padavinskih voda mora biti načrtovana pod naklonom brežine vodotoka in ne sme segati v
svetli profil vodotoka. Na območju iztoka mora biti načrtovano
ustrezno zavarovanje struge vodotoka pod vodno erozijo.
Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor je potrebno
upoštevati meje priobalnih zemljišč, 5,00 m od meje vodnega
zemljišča na vodotokih 2. reda, razen v posebnih primerih,
ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (ZV‑1, Uradni list RS,
št. 67/02).
Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, ne veljajo določbe 37. člena
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Zakona o vodah. Če gre za rekonstrukcijo, adaptacijo ali obnovo, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta
(201. člen ZV‑1, Uradni list RS, št. 67/02).
Premostitev preko vodotoka je skladno s 37. členom
Zakona o vodah (ZV‑1, Uradni list RS, št. 67/02) možna le kot
objekt javne infrastrukture. Načrtovana in kasneje izvedena
pa mora biti tako, da ne bo imela negativnega vpliva na vodni
režim in stanje voda.
Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja (150., 151., 152. in 153. členi Zakona o
vodah, Uradni list RS, št. 67/02).
V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA OPPN
19. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05)
razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim
posegom, menimo, da ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi
katerih se izvede protihrupna zaščita.
20. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z Uredbo o mejah, opozorilnih in kritičnih
emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94,
52/02, 8/03, 39/06; ZVO‑1‑UDB1), Uredbo o emisiji snovi v
zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98,
105/00).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v
navedeni uredbi.
21. člen
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02,
50/04).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja z čistilno
napravo
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Končna dispozicija fekalnih vod bo čistilna naprava iz
katere je izliv v vodotok Tesnica.
Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih
površin se vodijo preko lovilca olj in goriv, predvidene meteorne
kanalizacije in zadrževalnika v obstoječ vodotok Tesnica.
22. člen
Varstvo kulturne dediščine:
Območje, predvideno za pozidavo individualnih stanovanjskih hiš s prometno in komunalno infrastrukturo se nahaja
izven zavarovanih območij kulturne dediščine ali registriranih
enot kulturne dediščine.
Arhitektura novih objektov naj sledi kontinuiteti obstoječe
pozidave na tem območju, tako, da novo nastala gradnja ne bo
vplivala negativno na kvaliteto obravnavanega območja. Arhitekturno oblikovanje zunanjščine naj sloni na tradiciji stavbarstva širšega prostora. Ureditev okolice objektov naj upošteva
obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih barier
in netipične urbane opreme ter z avtohtono zasaditvijo.
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Ker predhodna ocena arheološkega potenciala za obravnavano območje OPPN Frankolovo ‑ Loka še ni bila izdelana,
se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav. Kolikor
priporočene predhodne arheološke raziskave niso opravljene
pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine
Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
VI. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
23. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo
pred požarom:
Iz smernic RS, Ministrstva za okolje in prostor, ARSO,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje
(št. 35001‑647/2007‑2 z dne 19. 2. 2008) izhaja, da je potrebno izdelati posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z
vodami. Izdelane so bile Strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, katerih sestavni del je tudi hidrološko‑hidravlična
presoja vodnega režima vodotoka Tesnica, katere je izdelal
HIDROSVET d.o.o. Celje pod št. 126/08, ter hidrološko-hidravlična študija katero je izdelal HIDROSVET d.o.o. Celje pod
št. 21/09.
Iz zaključka je razvidno, da upoštevanje 5 m priobalnega
pasu ob reki Tesnici izgradnja OPPN Frankolovo ‑ Loka ne bo
vplivala na vodni režim. Objekti so načrtovani izven območja
poplavnih voda s povratno dobo Q 100 in Q 500. Objekt ČN je
predviden na koti Q 100. Predvidena mostna konstrukcija naj
ne posega v svetli profil vodotoka, min kota najnižjega dela
konstrukcije je 314,69 m n.v. kar predstavlja gladino pri pretoku
Q 100 in 50 cm varnostnega nadvišanja.
Vsi posegi v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z
upoštevanjem geološkega – geotehničnega poročila, katerega
je izdelal GEOSVET Samo Marinc s.p., Celje pod št.: 7‑3/09 v
marcu 2009. Poročilo je bilo izdelano za območje v celoti. Zaradi izredno slabo nosilne preperine in pobočne lege objektov,
bodo morali biti vsi objekti temeljeni v nepodajni, dobro nosilni
lapornati osnovi. Ker je na skrajnem vzhodnem robu območja
globina laporaste osnove večja (okrog 6,0 m, glede na koto
terena), je ekonomsko vprašljiva izvedba objektov na tem delu!
Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja se naj za vsak objekt ponovno izdela geološko –
geomehansko poročilo iz katerega bodo razvidni pogoji glede
temeljenja objekta. V nobenem primeru se ne sme spuščati
meteorne in drenažne vode nekotrolirano po terenu.
Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII.
stopnjo MCS, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Naselje Frankolovo leži izven mesta Celje in predstavlja
primestno naselje pretežno ruralnega značaja z manj kot 5000
prebivalcev. V skladu z Zakonom o graditvi in vzdrževanju
zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) mora biti I. plošča stanovanjske hiše dimenzionirana tako, da vzdrži porušitev objekta
v primeru potresa.
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz obstoječega
vodovoda LŽ‑N ø 100 mm, ki je del Osrednjega vodovodnega
sistema Celje. Voda za gašenje požara je zagotovljena iz predvidenega vodovodnega omrežja in iz predvidenega hidrantnega
omrežja na tem območju. Dostop gasilskim vozilom v primeru
eventuelnega požara je omogočen neposredno do objekta.
Odmiki med objekti so zagotovljeni in izpolnjujejo varen
umik ljudi, živali in premoženja.
Kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt je potrebno izdelati študijo požarne varnosti.
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Pred izdajo gradbenega dovoljenja, je potrebno k projektnim
rešitvam pridobiti požarno soglasje od Uprave RS za zaščito
in reševanje.
24. člen
Varstvo voda:
Odpadne vode se odvajajo preko revizijskih jaškov v
fekalno kanalizacijo, ki odvaja odpadne vode v čistilno napravo. Iztok iz čistilne naprave se spelje v površinski odvodnik
(Tesnica). Za čistilne namenjene obremenitvam 50 PE in več
je potrebno zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa v
skladu z Uredbo o emesiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov in peskolovov odvajajo v meteorno kanalizacijo. Zaradi geologije terena
ponikovanje meteornih voda ni mogoče, zato se meteorne
vode zbirajo preko požiralnikov v kanalizacijo, pred izpustom v
površinski odvodnik (Tesnica), pa jih je potrebno zadrževati v
pretočno zadrževalnem objektu.
Pri izvedbi meteorne kanalizacije so potrebni ukrepi za
zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke (Zakon v vodah – Uradni list
RS, št. 67/02, Uredba o emesiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – Uradni list RS,
št. 47/05, 45/07).
25. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, je deponirati na primernem mestu, in uporabiti za ureditev zelenic.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
26. člen
I. etapa
– izgradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture za potrebe načrtovanih objektov (most, cesta, kanalizacija, vodovod in elektrika).
II. etapa
– zgraditi objekte
– hortikulturno urediti gradbeno parcelo.

Št.

IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
28. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo v
sklopu gradbene parcele z večjim odmikom in odstopanjem
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od gradbene linije kot je določeno v grafičnih prilogah zaradi
geološko neugodnega terena. K spremenjeni lokaciji objekta
se pridobi urbanistično mnenje pristojne občinske službe. Pri
objektih št. 1, 2, 8, 9 je potrebno upoštevati odmik priobalnega
pasu širine 5,00 m v katerem niso dovoljeni posegi,
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko gradijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem, da se ne spreminja razmerje pozidanosti
gradbene parcele in določena gradbena linija,
– za kote kleti in manipulativnih površin so tolerance
± 50 cm, vendar kota manipulativnih površin se prilagaja vozišču javne ceste z maksimalnim naklonom do 3%. Kota kleti se
prilagaja koti manipulativnih površin in geološkemu mnenju,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali
uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena
preglednost na cesti in varnost prometa,
– dovoljena je združitev dveh uvozov pod pogojem navedenih v prejšnji alineji,
– dovoljena je združitev ali delitev gradbenih parcel,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo
utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri in ekonomičnejša invensticijska vlaganja ob pogoju, da
prestavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN.
X. KONČNE DOLOČBE
29. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi
v Občini Vojnik in Upravni enoti Celje, Oddelek za okolje in
prostor.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN Frankolovo ‑ Loka izvajajo
pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3510-0010/2008-11
Vojnik, dne 18. februarja 2010

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU OPPN
27. člen
Pri izvajanju posegov v prostor v ureditvenem območju
je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov
in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri
posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor in
izvajalec:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno
deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni
gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno
obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri
predmetni gradnji.
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Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

865.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtnoposlovno cono Arclin

Na podlagi 46., 57. in 97. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in na podlagi
20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06,
67/06) je župan Občine Vojnik sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta za obrtno-poslovno
cono Arclin
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Vojnik začetek in
način priprave Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta (v
nadaljevanju: OLN) za obrtno‑poslovno cono Arclin.

Stran

2390 /

Št.

19 / 12. 3. 2010

(2) Pravna podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev
OLN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju:
ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno
z določili tega zakona.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo Sprememb
in dopolnitev OLN)
(1) Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do 1990 za
območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik (Uradni
list SRS, št. 40/86 in 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94,
25/98, 99/99 in 79/04) je območje, ki je predmet Sprememb
in dopolnitev OLN predvideno za urejanje s prostorskim načrtom.
(2) Zaradi povečanega območja urejanja in glede na
podane pobude bodočih investitorjev se pripravijo spremembe
in dopolnitve OLN.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet sprememb in dopolnitev OLN je prostorska
ureditev območja po obstoječem prostorskem aktu Lokacijski
načrt za obrtno‑poslovno cono Arclin (Uradni list RS, št. 106/06,
9/07 in 115/07) in dodatnih zemljiščih parc. št. 770/3, 770/5,
770/8, 770/6 – del, 952/1 – del, 952/3, 953/1 in 954, vse k.o.
Vojnik – trg, tako, da skupna velikost ureditvenega območja
po spremembah znaša cca 145.350 m2. Meja sprememb in
dopolnitev OLN meji na zahodni strani z regionalno cesto
RII‑430/0282 Višnja vas–Celje in obstoječo poslovno‑stanovanjsko pozidavo naselja Arclin, na južni strani s krakom potoka
Dajnica, kmetijskimi površinami in stanovanjsko pozidavo, na
vzhodni strani s stanovanjsko sosesko, na severni strani s
kompleksom psihiatrične bolnice Vojnik.
(2) Spremembe in dopolnitve OLN se bodo nanašale na:
– spremembo varovanega območja 20 kV daljnovoda;
– prestavitev gradbene linije in spremembo pozidljivosti
parcel C2 in C3;
– razširitev povezovalne poti med stanovanjskim in poslovnim delom cone na vzhodu;
– možnost izvedbe ravne strehe na parcelah A1, A2, A3
in A4 ter dodatna možnost spremembe namembnosti objekta
na A1;
– prestavitev prostora za smeti (dodatna zemljišča);
– dodatna javna parkirišča na vzhodu ureditvenega območja (na delih zemljišč C2 in C3 ter dodatnih zemljiščih);
– nov poslovni objekt na zemljiščih parc. št. 957/4 in
957/8, k.o. Vojnik trg, na jugozahodu ureditvenega območja;
– spremembe ureditve na delu zemljišč C2, C3;
– spremembe ureditve na delu zemljišč E3 in E4;
– novi poslovni objekti na zahodu ureditvenega območja (na delu zemljišč C2 in C3 ter dodatnih zemljiščih parc.
št. 952/1 – del, 952/3, 953/1 in 954, k.o. Vojniku – trg).
(3) Spremembe in dopolnitve OLN bodo vsebovale besedilo in kartografski del.
(4) Spremembe in dopolnitve OLN se izdelajo v analogni
in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN
mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve:
– idejna zasnova načrtovanih sprememb in dopolnitev
prostorske ureditve in posameznih elementov le‑te, izdelana
na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske,
arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim
poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove delno spremenjeno prometne ureditve;

Uradni list Republike Slovenije
– idejne zasnove novih delno spremenjenih energetskih,
vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov
in ureditev;
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih
priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic.
(2) V postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN se
lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se
pridobijo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP‑1 načrtovalec,
ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov
(ZGO‑1‑UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popravek) in
ga izbere naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava
Celje
4. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območna enota Celje
6. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
7. Eles Elektro Slovenija d.o.o.
8. Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.
9. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
10. Simbio d.o.o. Celje
11. Občina Vojnik
12. Elektro Turnšek d.o.o.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka sprememb in
dopolnitev OLN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta
in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem
urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev
OLN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno
zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora
ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
(4) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev OLN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V
primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja
niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko
ureditvijo.
(5) Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi
drugih nosilcev urejanja prostora, se le‑te naknadno pridobijo
v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev OLN)
(1) Objava Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OLN v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Izdelava strokovnih podlag – 60 dni po objavi sklepa.
(3) Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OLN – 7 dni
po potrditvi strokovnih podlag.
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(4) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora –
30 dni po izdelavi osnutka, oziroma skladno z veljavno zakonodajo.
(5) Dopolnitev in uskladitev osnutka sprememb in dopolnitev OLN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava
gradiva za javno razgrnitev – 14 dni po pridobitvi smernic.
(6) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 14 dni
po dopolnitvi osnutka sprememb in dopolnitev OLN.
(7) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Vojnik,
javna obravnava se organizira na sedežu Občine Vojnik, v
času javne razgrnitve – 30 dni od objave na krajevno običajen
način.
(8) Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko
podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
(9) Predaja pripomb načrtovalcu sprememb in dopolnitev
OLN – 14 dni po končani javni razgrnitvi.
(10) Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve –
14 dni po predaji načrtovalcu.
(11) Župan potrdi stališča do pripomb – 14 dni po pripravi
stališč.
(12) Dopolnitev sprememb in dopolnitev OLN s stališči iz
javne razgrnitve – 14 dni po potrditvi stališč.
(13) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev OLN – 30 dni, oziroma
skladno z veljavno zakonodajo.
(14) Po uskladitvi z mnenji nosilcev urejanja prostora se
izdela usklajen predlog sprememb in dopolnitev OLN – 7 dni
po pridobitvi mnenj.
(15) Župan posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev OLN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Vojnik (odlok z obrazložitvijo in grafičnimi prilogami) – 14 dni
po pripravi predloga.
(16) Občinski svet Občine Vojnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah OLN na seji Občinskega sveta Občine
Vojnik.
(17) Izdelava končnega dokumenta v 5 izvodih – 7 dni po
objavi Odloka v Uradnem listu RS.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb
in dopolnitev OLN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev OLN financira naročnik
in investitor prostorske ureditve.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in v svetovnem spletu na www.vojnik.si in začne veljati z dnem
objave.
(2) Občina Vojnik pošlje sklep Ministrstvu za okolje in
prostor.
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SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta
Vojnik cona 8 in 9
I.
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in
dopolnitve ZN Vojnik cona 8 in 9, ki ga je izdelalo podjetje AR
PROJEKT, Sevnica št. projekta 10/09.
II.
Osnutek OPPN se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča parc. št. 180/2 k.o. Vojnik trg, na kateri se predvideva
umestitev ene stanovanjske hiše, kar predstavlja zapolnilno
gradnjo v obstoječem naselju. Predlagano ureditveno območje predstavlja zemljišče ob obstoječi občinski cesti v velikosti
509 m² in zajema parcelo 180/2 k.o. Vojnik trg. Območje se
navezuje na obstoječo stanovanjsko gradnjo ter že izvedeno
komunalno in prometno infrastrukturo. Na severovzhodni strani
meji na parceli št. 180/1in 181/1 k.o. Vojnik trg, na severozahodni strani na parcelo št. 179/1 k.o. Vojnik trg, na južni strani na
obstoječo občinsko cesto parc. št. 1031 k.o. Vojnik trg.
III.
Javna razgrnitev osnutka bčinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 8 in 9,
se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu
RS, in sicer v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
Javna razgrnitev traja 30 dni. Javna obravnava bo v sredo
24. marca 2010 ob 15.30 v sejni sobi Občine Vojnik. Na tem
naslovu je na vpogled tudi javno razgrnjeni osnutek. Pripombe
in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
IV.
V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ KS
posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če
v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in
predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo
županu Občine Vojnik. Le‑ta zavzame do njih stališče, ki ga
posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2009-3
Vojnik, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

Št. 350-0001-2010-2
Vojnik, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

VRHNIKA
866.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona
8 in 9

Na podlagi 60., 96. in 99. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 12. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06) je župan Občine
Vojnik sprejel

867.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko pozidavo Mrle
na Vrhniki (del območja urejanja V1S/2
morfološka enota 2B/6)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09) in 22. člena
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski
svet Občine Vrhnika na 27. seji dne 25. 2. 2010 sprejel
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ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki
(del območja urejanja V1S/2 morfološka enota
2B/6)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za prostorski akt)
(1) S tem odlokom se v skladu z Dolgoročnim planom
Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in Srednjeročnim
družbenim planom Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990
s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94,
63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis,
št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05), sprejme Občinski
podrobni prostorski načrt za stanovanjsko pozidavo Mrle na
Vrhniki (del območja urejanja V1S/2, morfološka enota 2B/6)
(v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelan na podlagi idejnih zasnov in strokovnih podlag ter z upoštevanjem:
– prikaza stanja prostora,
– Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in Srednjeročnega družbenega
plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 s spremembami
in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88,
Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97,
76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01,
277/01, 304/04, 319/05),
– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V2 Vrhnika ‑ Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, Naš
časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05, Uradni list RS, št. 43/05,
Naš časopis, št. 330/06).
(3) OPPN je izdelal Primis Vrhnika d.o.o. dne 27. 1. 2010
pod št. naloge 51/07.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa:
– opis prostorske ureditve,
– umestitev načrtovane ureditev v prostor,
– vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi
območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
– zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v OPPN, navedenem v 1. členu tega odloka.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
I.
1.

Tekstualni del:
Besedilo odloka
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II.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

Grafični del, ki obsega naslednje grafične
načrte:
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega
dela OPPN s prikazom lege prostorske ureditve v širšem območju
Izsek iz prostorskih sestavin plana Občine
Vrhnika
M 1:5000
Izsek iz grafičnega dela PUP za plansko
celoto V2
M 1:2500
Območje OPPN z obstoječim parcelnim
stanjem
Geodetski načrt s prikazom območja OPPN M 1:500
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
Lega v širšem prostoru in povezave
s sosednjimi enotami urejanja prostora
M 1:2500
Vplivi na sosednja območja
M 1:500
Zazidalna oziroma ureditvena situacija
s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi
območji
Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja
ureditev
M 1:500
Tridimenzionalni prikaz objektov
Prikaz ureditev glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
Prometno tehnična situacija
M 1:500
Idejna višinska regulacija
M 1:500
Zasnova komunalne ureditve
M 1:500
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
Zasnova požarne varnosti in zaščita pred
poplavami
M 1:500
Načrt parcelacije
Načrt parcel
M 1:500
Zakoličbeni elementi parcel in predvidenih
objektov
M 1:500.
4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:

1.
2.
3.
4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Izvleček iz prostorskih sestavin plana Občine Vrhnika
Prikaz stanja prostora
Geodetski načrt s certifikatom
Strokovne podlage (na vpogled pri pripravljavcu)
Geološko – geomehansko poročilo za parcele
št. 1024/4, 1024/5 in 1026 k.o. Vrhnika (stanovanjska soseska Mrle) (IRGO CONSULTING d.o.o.,
št. IC‑350/07, september 2007)
Zadrževalnik na Beli – Idejni projekt (Inženiring za vode
d.o.o., št 809 – ŠNS/08, december 2008)
Hidrološko hidravlični elaborat za predvideno pozidavo
na Vrhniki ob Beli (OLN Mrle) – Elaborat hidrotehnične
osnove (Inženiring za vode d.o.o., št 809a – ŠNS/08,
februar 2009)
Prometna in zunanja ureditev OPPN Mrle na Vrhniki –
IDP (PNG d.o.o., št. PNG‑514/09, november 2009)
Načrt električnih inštalacij in električne opreme: novi
NN razvod, srednjenapetostna (20 kV) povezava, novi
komunikacijski razvod, javna razsvetljava, – IDZ (ELING
Lončar Štefan s.p, št. E‑ 22/2009, avgust 2009)
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme: vodovodno
omrežje, plinovodno omrežje, meteorna kanalizacija,
sanitarna kanalizacija – IDZ (FERing Murska Sobota
d.o.o., št. S‑13/2009, avgust 2009)
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4.7. Predstavitev sistemov ponikanja meteorne vode (Separat d.o.o.)
4.8. Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na lokaciji
Vrhnika – Mrle (Arhej d.o.o., kulturnovarstveno soglasje
št. 62240‑254/2009/2 z dne 26. 8. 2009, september
2009)
5.
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6.
Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7.
Povzetek za javnost.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(funkcija in oblikovanje območja)
(1) Z OPPN se znotraj območja predvidi gradnja individualnih enostanovanjskih in dvostanovanjskih objektov s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter komunalno, energetsko in
prometno infrastrukturo.
(2) Območje je namenjeno:
– predvidenim stanovanjskim objektom,
– urejenim pripadajočim funkcionalnim in zelenim površinam,
– dostopni cesti za naselje,
– izvedbi potrebnih komunalnih in energetskih vodov in
naprav,
– postavitvi ekološkega otoka,
– otroškemu igrišču in prostoru za druženje stanovalcev.
6. člen
(namembnost načrtovanih objektov)
V območju OPPN je dopustna gradnja objektov z naslednjo namembnostjo po CC SI:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste,
– 22210 Distribucijski plinovodi,
– 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko
vodo,
– 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
– 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunalna omrežja,
– 24122 Drugi gradbeni in inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas,
– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem
voda na ogroženih območjih,
– 24505 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(obseg območja OPPN)
(1) Območje OPPN je del območja urejanja V2S/2 in del
morfološke enote 2B/6.
(2) Območje obsega poleg parcel št. 1024/4, 1025/3,
1024/6 in 1026 v lasti investitorja še zemljišča parcel s parcelnimi številkami 2890/1‑del, 2866/1‑del, 2858/2‑del, 1025/2‑del,
1025/4 in 1024/5‑del, vse k.o. Vrhnika. Površina območja
OPPN je 8.654,00 m2.
(3) Meja območja OPPN je prikazana na grafičnem načrtu
»2.1. Geodetski načrt s prikazom območja občinskega podrobnega prostorskega načrta«.
8. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
(1) Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazanimi na grafičnem načrtu »4.1. Arhitektonsko zazidalna
situacija in zunanja ureditev«.

Št.

19 / 12. 3. 2010 /

Stran

2393

(2) Pomen elementov je:
– meja območja – določa mejo območja OPPN;
– regulacijska linija (RL) – razmejuje površine, namenjene
javni rabi, od površin, namenjenih zasebni rabi;
– gradbena meja (GM) – linija, ki je predvideni objekti ne
smejo preseči, lahko se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali
pa so odmaknjene od nje v notranjost;
– bruto etažna površina (BEP) – vsota vseh etažnih površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena s svetlo višino
1,60 m in več;
– faktor izrabe gradbene parcele (FSI) – razmerje med
bruto etažno površino objekta nad in pod terenom in celotno
površino parcele za gradnjo. Pri izračunu bruto etažnih površin
objekta se ne upošteva: neizkoriščeno podstrešje, površina
balkonov, lož in odprtih teras ter površina garaž in funkcionalnih
prostorov objekta (shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni
pod nivojem terena;
– faktor zazidanosti (FZ) – razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom in površino
parcele za gradnjo. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom se ne upoštevajo balkoni, napušči in
nadstreški, upošteva pa se tlorisna projekcija drugih enostavnih
objektov;
– mansarda (M) – del stavbe, katere prostori se nahajajo
nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho.
Osvetlitev prostorov je dopustna z različnimi oblikami strešnih
oken;
– sleme – vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in hkrati
najvišja točka objekta. Za 1,5 m ga lahko presega dimnik in
zaključek instalacijskega bloka;
– objekt – določa lego načrtovanega objekta v prostoru z
njegovimi tlorisnimi gabariti;
– višinski gabarit – določa maksimalno višino objekta ali
delov objekta;
– uvoz – določa položaj uvozov na parcelo;
– hortikulturno urejena zelena površina – ozelenjena površina pred objektom (predvrt), ki tvori urbani prostor notranje
ulice.
III.1 VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV
S SOSEDNJIMI OBMOČJI
9. člen
(vplivno območje)
(1) V času gradnje bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj območja OPPN;
– dele zemljišč izven območja OPPN zaradi ukinitve obstoječih komunalnih vodov ali ureditve novih, in sicer:
– dele parcel 1796/15, 1796/18 in 2858/2 k.o. Vrhnika
za izvedbo novega NN razvoda od obstoječe TP Elektron do
križišča Idrijske in Notranjske ceste;
– del parcele 2858/2 k.o. Vrhnika za priključitev območja na bodoči vod plinovodnega omrežja, ki naj bi bil do križišča
Idrijske in Notranjske pripeljan v letu 2008;
– dele parcel 2866/2, 2890/1 in 1632/12 k.o. Vrhnika
za izvedbo priklopa sekundarnega voda vodovoda na javno
vodovodno omrežje;
– dele parcel 1621/9, 2890/1, 1026, 1024/7 in 1025/5
k.o. Vrhnika zaradi ukinitve obstoječega prostozračnega voda
telefonske napeljave in napeljave kabelske televizije;
– dele parcel 1024/5, 1025/2 in 1025/5 k.o. Vrhnika za
izvedbo novega Telekom omrežje ter novega omrežja CaTV za
obstoječi stanovanjski objekt ob vzhodni meji območja OPPN.
(2) V času obratovanja bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj območja OPPN;
– dele parcel št. 1621/6, 1621/1, 1621/7, 1621/8, 2866/2,
1624/4, 1624/3, 1621/9, 1624/2, 1624/5, 1632/11, 1632/10,
1632/9, 1632/3, 1632/4, 1632/5, 2890/1, 2866/1, 1039, 1024/4,
1026, 1025/3, 1025/4, 1024/5, 1025/2, vse k.o. Vrhnika zaradi
občasnega osenčenja.
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(3) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja objektov je razvidno iz grafičnega načrta »3.2. Vplivi na
sosednja območja«.
10. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN v sklopu predpisanega vplivnega
območja minimalno v širini 25 m meji na sledeče obstoječe
rabe prostora:
– s S mejo na potok Bela,
– s SZ mejo na varovalni pas potoka Bela,
– s SV in JZ mejo na obstoječe stanovanjske objekte,
– z J mejo na proste površine, namenjene stanovanjski
gradnji.
(2) V času gradnje bo poseg vplival na okolico:
– s prestavitvijo prostozračnega telekomunikacijskega
voda,
– s priključitvijo sekundarnega vodovodnega voda na
obstoječe vodovodno omrežje,
– z gradnjo NN voda do TP Elektron,
– s priključitvijo na bodoče plinovodno omrežje v križišču Idrijske in Notranjske ceste,
– z rekonstrukcijo Idrijske ceste,
– s postavitvijo gradbiščne ograje in gradbiščnega
objekta,
– s temeljenjem na geomehaniko tal,
– s hrupom gradbenih strojev,
– s prašenjem ob izvajanju gradbenih del,
– s povečanim prometom tovornih vozil.
(3) Predvideni objekti s pripadajočo zunanjo ureditvijo
bodo po končani gradnji vplivali:
– s povečanim prometom na dostopno cesto,
– z delnim senčenjem obstoječih objektov, vendar ne
preko predpisanih omejitev.
(4) Na predvideno pozidavo bo vplival promet po obstoječih cestah.
(5) Vplivov novogradnje v času gradnje in obratovanja
na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pri uporabi ter pred hrupom, na poslabšanje
bivalnih razmer zaradi spremembe osončenja ni, oziroma je
z izvedbo posegov stanje v normativnih okvirih.
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12. člen
(trajne in začasne ureditve)
(1) Vsi predvideni posegi v območju OPPN so trajni.
(2) Izven območja OPPN so predvideni trajni posegi zaradi ureditve komunalno energetske infrastrukture na naslednjih
površinah:
– na delih parcel 1796/15, 1796/18 in 2858/2 k.o. Vrhnika
se izvede nov NN razvod od obstoječe TP Elektron do križišča
Idrijske in Notranjske ceste;
– na delu parcele 2858/2 k.o. Vrhnika se območje priključi
na bodoči vod plinovodnega omrežja, ki naj bi bil do križišča
Idrijske in Notranjske pripeljan v letu 2008;
– preko parcel 2866/2, 2890/1 in 1632/12 k.o. Vrhnika se
izvede priklop vodovoda na javno vodovodno omrežje;
– na parcelah 1621/9, 2890/1, 1026, 1024/7 in 1025/5
k.o. Vrhnika se ukine obstoječi prostozračni vod telefonske
napeljave in napeljave kabelske televizije;
– novo komunikacijsko omrežje ter novo omrežje CaTV za
obstoječi stanovanjski objekt ob vzhodni meji območja OPPN se
izvede po delih parcel 1024/5, 1025/2 in 1025/5 k.o. Vrhnika.
(3) Te površine se po končani ureditvi komunalno energetske infrastrukture in priključkov vrnejo v prvotno stanje oziroma
namensko rabo in ostajajo v lasti dosedanjih lastnikov.
(4) Potek tras komunalne in energetske infrastrukture je prikazan v grafičnem načrtu »5.3. Zasnova komunalne ureditve«.
13. člen
(dovoljeni posegi)

ture,

Na območju OPPN so dovoljeni naslednji posegi:
– rušitve obstoječih objektov – telekomunikacijskih drogov,
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– gradnja novih objektov,
– gradnja nezahtevnih objektov iz 14. člena tega odloka,
– gradnja enostavnih objektov iz 15. člena tega odloka,
– zasaditev drevja,
– sajena živa meja,
– urbana oprema (koši za smeti, klopi),
– urejanje zelenih in utrjenih površin,
– urejanje prometne in komunalno energetske infrastruk– vzdrževanje objektov, naprav in površin.
14. člen

III.2 REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
11. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Dostop v območje OPPN je predviden z lokalne
zbirne ceste Idrijska cesta (LZ 466023). Zasnova celotne
prostorske ureditve zagotavlja zadostno število parkirnih
mest za stanovalce in obiskovalce, zelene površine z visoko
in nizko vegetacijo, interventni dostop, podzemni zadrževalnik meteornih voda kot ukrep za varovanje pred poplavami
ter ekološki otok za zbiranje in odvoz koristnih odpadkov.
(2) Sosesko tvorijo pretežno enostanovanjski objekti in
dva dvojčka. Kot ostala pozidava se tudi ta soseska, sicer
zaradi konfiguracije terena sama v sebi zaključena celota,
navezuje na Idrijsko cesto kot prometno hrbtenico celotnega
območja. Napaja jo slepa dvosmerna dostopna cesta z enostranskim pločnikom in z obračališčem. Razen objektov se
v soseski uredi tudi komunalno in energetsko infrastrukturo,
potrebno za delovanje območja, otroško igrišče in prostor za
druženje stanovalcev soseske. Za potrebe vsakega objekta
v območju se uredijo površine za parkiranje 3 avtomobilov in
zelene površine kot funkcionalno zemljišče objektov.
(3) Zazidalna zasnova in ureditev zunanjih površin je
razvidna iz grafičnega načrta »4.1. Arhitektonsko zazidalna
situacija in zunanja ureditev«.

(pogoji za gradnjo nezahtevnih objektov)
(1) Nezahtevni objekti morajo biti zgrajeni skladno s 4. členom Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list
RS, št. 37/08).
(2) Dovoljena je postavitev:
– ograj, visokih do 1,80 m na lastnem zemljišču,
– škarp in opornih zidov, visokih do 1,50 m, kjer višine
terena ni mogoče premostiti z brežinami. Če je potrebna večja
višina, mora na vsakih 1,50 m višine slediti horizontalni zamik
globine vsaj 0,70 m. Zamiki morajo omogočiti ozelenitev.
(3) Odmik ograj od parcelnih mej sosedov mora biti najmanj 0,5 m, s soglasjem soseda pa je lahko postavljena tudi
na mejo.
(4) Škarpe in oporni zidovi so lahko postavljeni na parcelno mejo.
15. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
(1) Enostavni objekti morajo biti zgrajeni skladno z 12. členom Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list
RS, št. 37/08).
(2) Dovoljena je postavitev naslednjih objektov:
– nadstrešek,
– zbiralnik za kapnico – samo vkopani,
– utrjeno dvorišče,
– ribnik,
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– urbana oprema: skulptura in druga prostorska inštalacija, koši za smeti, klopi ter otroško igrišče skladno z 20. členom
Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS,
št. 37/08).
III.3 POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO

– Objekt 3:

– Objekt 4:

16. člen
(urbanistični pogoji za oblikovanje objektov in površin)
(1) Soseska se navezuje na Idrijsko cesto preko slepe dvosmerne dostopne ceste z enostranskim pločnikom in
T obračališčem.
(2) Uredi se vso komunalno in energetsko infrastrukturo,
potrebno za delovanje območja, otroško igrišče in prostor za
druženje stanovalcev soseske, ki bo imel tudi funkcijo dostopa
do otroškega igrišča. Dostop do igrišča na višjem platoju se
izvede v kombinaciji poti in stopnic, površine se tlakuje, motiv
za druženje zasadi z drevesi, pot do igrišča z živo mejo, igrišče
pa ogradi z ograjo in obsadi z grmovnicami ter oblikuje kot
travne površine z igrali in urbano opremo (klopmi, svetili, koši
za smeti).
(3) Za potrebe vsakega objekta v območju se uredijo
površine za parkiranje 3 avtomobilov in zelene površine kot
funkcionalno zemljišče objektov.
(4) Od JV zunanjega roba javne poti ob Beli (JP 966421)
ter od J zunanjega roba telesa rekonstruirane Idrijske ceste
(lokalna zbirna cesta, odsek 466023) se višinska razlika do
novovzpostavljenega terena premosti z zatravljeno brežino v
naklonu 1:1. Prav tako je dopustno v dogovoru z lastnikom s
travno brežino izravnati nivojsko razliko, ki nastane na parceli
1039 k.o. Vrhnika, med T obračališčem in obstoječo dostopno
potjo za obstoječi stanovanjski objekt na parceli 1037 k.o.
Vrhnika.
(5) Možna je postavitev individualnih eno in dvostanovanjskih objektov pravokotne oblike z možnostjo izvedbe zunanje
terase. Objekti so nepodkleteni, razen objektov 7, 8 in 9, pri
katerih naklon terena omogoča izvedbo terase šele v zgornji
etaži. Objekta 8 in 9 imata iz tega razloga tudi vkopano garažo
namesto prostora za parkiranje na terenu.
(6) Objekti imajo dostope z interne dostopne ceste.
(7) Niveleta terena na nivoju vhodov je prilagojena niveletam dostopne ceste.
(8) Elementi višinske regulacije se detajlno določijo v
načrtu zunanje ureditve.
(9) Sleme objekta ne sme presegati višine 8,5 m od kote
zunanje ureditve na nivoju pritličja.
(10) Prostori za zabojnike za smeti morajo biti vključeni v
zunanjo ureditev objektov in poenoteno oblikovani.
(11) Zunanja ureditev mora zagotavljati nemoten dostop
funkcionalno oviranim osebam. Pri projektiranju je potrebno
upoštevati zahteve slovenskega nacionalnega standarda SIST
ISO TR 6527.
(12) Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazanimi na grafičnem načrtu »4.1. Arhitektonsko zazidalna
situacija in zunanja ureditev«.
17. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Pravokotni tlorisi v dimenzijah:
– Objekt 1:

– Objekt 2:

horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid
horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid

12,00 m x 9,00 m
P+M
30°–38°
max. 1,20 m
12,00 m x 9,00 m
P+M
30°–38°
max. 1,20 m

– Objekt 5:

– Objekt 6:

– Objekt 7:
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horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid
horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid
horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid
horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid
horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid

– Objekt 8:

horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid

garaža

horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid

– Objekt 9:

garaža

horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
– Objekt 10: horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid
– Objekt 11: horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid
– Objekt 12: horizontalni gabarit
vertikalni gabarit
naklon strehe
kolenčni zid
(2) Kapacitete območja:
Velikost območja:
Tlorisna površina objektov:
BEP:
Faktor izrabe (FSI):
Faktor zazidanosti (FZ):
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12,00 m x 9,00 m
P+M
30°–38°
max. 1,20 m
8,60 m x 8,50 m
P+M
30°–38°
max. 1,20 m
8,60 m x 8,50 m
P+M
30°–38°
max. 1,20 m
12,00 m x 9,00 m
P+M
30°–38°
max. 1,20 m
12,00 m x 9,00 m
K+P+M
30°–38°
0 (na SZ strani) –
max. 1,20 m (na
JV strani)
12,00 m x 9,00 m
K+P+M
30°–38°
0 (na SZ strani) –
max. 1,20 m (na
JV strani)
6,00 m x 5,50 m
K
12,00 m x 9,00 m
K+P+M
30° – 38°
0 (na SZ strani) –
max. 1,20 m (na
JV strani)
6,00 m x 5,50 m
K
12,00 m x 9,00 m
P+M
30°–38°
max. 1,20 m
8,60 m x 8,50 m
P+M
30°–38°
max. 1,20 m
8,60 m x 8,50 m
P+M
30°–38°
max. 1,20 m
8.654 m2
1.156 m2
2.052 m2
0,24
13,4%.

(3) Objekti so v prostoru nanizani ob interni dostopni cesti.
Od regulacijske linije Idrijske ceste morajo biti odmaknjeni 7,0 m.
(4) Objekti morajo biti poenoteno oblikovani, fasadni plašč
pa sme biti največ v dveh nežnih pastelnih barvah. Fasade
objektov naj bodo izdelane iz trajnih in kvalitetnih materialov.
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(5) Zunanjo steno objektov 2 in 3, ki se parcelni meji
približa na manj kot 4,00 m, ter vmesno požarno ločitev med
stanovanjskima enotama objektov 4, 5, 11 in 12 je po 8. členu
Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz‑UPB1, Uradni list RS,
št. 3/07) potrebno izvesti z materiali s požarno odpornostjo REI
60 minut, skladno s tehnično smernico TSG‑1‑001:2007.
(6) Strehe smejo biti dvokapnice z naklonom 30–38°
z opečno kritino sive barve, max. višina kolenčnega zidu je
120 cm. Objekti s kletmi (objekti 7, 8 in 9) imajo možnost
odpiranja mansardne etaže s teraso na SZ strani. Za bivalne
prostore se sme izkoristiti do ¾ tlorisne površine mansarde.
Terase so locirane ob vzdolžni stranici objekta. Višina kolenčnega zidu na SZ strani objekta je 0, na JZ strani pa 120 cm, da
se z oblikovanjem strešin omili višina ulične fasade objektov,
ki imajo vkopano prvo etažo. Osvetlitev mansardnih prostorov
se zagotovi s strešnimi okni. Širina napuščev ne sme presegati
dimenzije 1,00 m na vzdolžnih in 0,50 m na čelnih fasadah.
(7) Terase ob objektih je možno izvesti kot pergole ali
nadstrešiti z lahkimi konstrukcijami in enokapnimi strehami v
minimalnem naklonu. Nadstreške nad vhodi se izvede z enokapno lahko streho z minimalnim naklonom v konzolni izvedbi.
(8) Parkirne površine ob objektih je možno izvesti kot
»carport« – odprto nadstrešnico z lahko konstrukcijo in enokapno strešino, višine največ 3,50 m od kote tlaka.
(9) Oblikovanje pergol in nadstreškov mora biti skladno
z arhitekturo oziroma oblikovanjem stanovanjskih objektov. Za
njihovo izvedbo je potrebno izdelati enoten projekt, ki je obvezujoč za vse investitorje.
(10) Premoščanje višinskih razlik terena je pri izvedbi
zunanje ureditve dovoljeno urediti z brežinami v naklonu, ki
ga dopušča teren ali z opornimi zidovi. Ti smejo biti izvedeni v
kamnu ali betonu in ozelenjeni s plezalkami. Škarpe ali oporni
zidovi morajo biti izvedeni skladno s 14. členom tega odloka.
(11) Medsosedske ograje na posestnih mejah se izvede
z zasaditvijo živih mej višine do 1,80 m. Dopustno jih je kombinirati z ozelenjenimi mrežami. Žive meje ob cesti ne smejo biti
višje od 0,60 cm, da je zagotovljena preglednost pri vključevanju avtomobilov na cestišče.
(12) Oblikovanje objektov mora biti sodobno, brez vnašanja historičnih vzorcev, skladno z usmeritvami trajnostne
rabe naravnih virov, upošteva naj sodobne trende arhitekture
in bivalne kulture.
(13) Čopi in frčade na strehah niso dovoljeni. Prav tako
so prepovedani vsi izzidki, verande, zimski vrtovi, stolpiči in
fasadni pomoli kot oblikovalski poudarki ali ograje s profiliranimi
stebrički ali skulpturami.
(14) V primeru, da je objekt zgrajen v pasivnem standardu,
so elementi oblikovalsko vključeni v fasadni plašč in streho.
(15) Zelene površine se zasadijo z grmovnicami in drevesi
avtohtonih vrst.
(16) Dimenzije objektov so razvidne iz grafičnega načrta –
»4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev«.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
18. člen
(splošni pogoji)
(1) Vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko
infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov.
(2) Vsi primarni in sekundarni vodi morajo potekati po
javnih prometnih in intervencijskih površinah ali površinah v
javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih
objektov in naprav. Zagotovljeni morajo biti zadostni in ustrezni odmiki od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in
naprav.
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(3) V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost.
(4) Obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v območju,
je dopustno obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob
upoštevanju veljavnih predpisov.
(5) V primeru, da bo na območju gradilo več investitorjev, morajo pred izdajo gradbenega dovoljenja posameznega
objekta pristopiti vsi posamezni investitorji k podpisu ustrezne
pogodbe o sofinanciranju izgradnje vseh objektov in naprav
za prometno in komunalno ureditev ter izgradnjo vseh infrastrukturnih razvodov, ki so predvideni v zbirni karti komunalnih
naprav. V navedeni pogodbi mora biti opredeljen tudi končni
rok za končanje vseh del.
19. člen
(splošni pogoji za urejanje prometnih površin)
(1) Vse prometne površine se utrdijo za vožnjo motornih vozil, vključno s standardnimi smetarskimi vozili. Površine
vozišč se utrdi z betonskim, kamnitim oziroma asfaltnim tlakovanjem.
(2) Zunanja ureditev se zasnuje na raščenem terenu.
(3) Glavni dostopi do objektov, primarne peš in kolesarske
površine, parkirni prostori in ostale površine morajo biti urejeni
tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
(4) Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta
»5.1. Prometno tehnična situacija«.
20. člen
(motorni promet)
(1) Dostop v sosesko se izvede z Idrijske ceste preko
polnega neprednostnega priključka. Idrijska cesta (LZ 466023)
se rekonstruira v dolžini cca 113 m, od križišča z Notranjsko
cesto (LZ 466011) do križišča z makadamsko potjo ob Beli (JP
966421).
(2) Dimenzije rekonstruirane Idrijske ceste:
– dvosmerna cesta 2 x 2,50 m,
– enostranski hodnik za pešce na strani naselja Mrle
1,50 m,
– obojestranska bankina 0,50 m.
(3) Širina priključka na Idrijsko cesto je 6,0 m z uvozno izvoznimi radiji 8,0 in 9,0 m. Na mestu priključka se uredi prehod
za pešce ter postavi prometni znak »križišče s prednostno cesto«. Zaradi ureditve novega priključka se obstoječa prometna
ureditev ne spreminja.
(4) Dimenzije interne dostopne ceste za sosesko Mrle:
– dvosmerna cesta 2 x 2,50 m,
– enostranski hodnik za pešce na severni strani ceste
1,50 m,
– bankina od objekta št. 1 do priključka na Idrijsko cesto
in ob ekološkem otoku 0,50 m,
– T obračališče širine 3,00 m z radiji 8,0 m.
(5) Vse površine morajo biti protiprašno obdelane in obrobljene s cestnimi dvignjenimi in pogreznjenimi robniki in imeti
izvedene take padce, da se bo vsa padavinska voda s povoznih površin odvaja preko naprav za odvodnjavanje (točkovni
cestni požiralniki oziroma linijske kanalete), vezne in zbirne
kanalizacije in preko lovilca olj in zadrževalnika meteornih voda
v potok Bela.
(6) Vertikalna prometna signalizacija se postavi na samostojne jeklene drogove višine 2,40 m.
(7) Horizontalna prometna signalizacija se zariše z belo
barvo.
(8) Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta
»5.1. Prometno tehnična situacija«, načelna višinska regulacija
pa iz grafičnega načrta »5.2. Idejna višinska regulacija«.
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21. člen
(mirujoči promet)
Ob vsakem objektu se zagotovi prostor na terenu ali v
garaži za parkiranje 2 avtomobilov ter za parkiranje 1 vozila
za obiskovalce. Parkirna mesta so minimalnih dimenzij 2,50 x
5,00 m z dovozom z interne dostopne ceste. Parkirne površine
je možno izvesti kot »carport« – odprto nadstrešnico z lahko
konstrukcijo in enokapno strešino, višine največ 3,50 m od
kote tlaka.
22. člen
(kolesarski in peš promet)
(1) V območju OPPN ni ločenih površin za kolesarje in
pešce.
(2) Ob Idrijski cesti se v sklopu rekonstrukcije izvede enostranski hodnik za pešce na strani naselja Mrle.
(3) Ob interni dostopni cesti v naselje se zgradi enostranski hodnik za pešce ob severnem robu ceste, ki se poveže z
novim hodnikom za pešce ob Idrijski cesti.
(4) Površine za pešce so višinsko ločene od cestišča
razen v območju poglobljenih robnikov, širina hodnikov za
pešce je 1,50 m.
(5) Ob dostopni cesti se formira prostor za druženje stanovalcev, ki prehaja v pešpot do otroškega igrišča. Vse površine so namenjene peš prometu.
23. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– gradnja komunalnih naprav mora potekati usklajeno;
– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.
(2) Sestavni del splošnih pogojev za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje je grafični načrt »5.3. Zasnova komunalne ureditve«.
24. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Območje je opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom. Kanal za sanitarne odpadne vode poteka severno od
Idrijske ceste – A‑kanal. Kanala za meteorne odpadne vode
ni.
(2) Vsi stanovanjski objekti se morajo priklopiti na sanitarno kanalizacijo preko revizijskega jaška, nameščenega na
robu parcele, ki mora biti vedno dostopen upravljavcu kanalizacijskega sistema. Izvede se ločeni kanalizacijski sistem za
sanitarno in meteorno kanalizacijo.
(3) Sanitarna kanalizacija se izvede v cestnem telesu in
se vodi preko revizijskih jaškov v obstoječ javni vod A‑ kanal
preko že obstoječega jaška, ki je v križišču Notranjske ceste
in Idrijske ceste.
(4) Za vse objekte, za katere obstoji nevarnost preplavitve
zaradi visoke vode v javnem kanalu, je potrebno predvideti
ustrezno zaščito (povratno zaklopko).
(5) Nad kanalizacijskimi vodi niso dovoljeni gradbeni posegi, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih
vodov.
(6) Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal oziroma za izpust v okolje, navedenim v
uredbi RS, izdani v Uradni list RS, št. 47/05.
(7) Čista meteorna voda s streh objektov in utrjenih nepovoznih površin okoli objektov se vodi direktno v ponikovalnice
na samih parcelah. Ponikovalnice morajo biti locirane izven
vpliva povoznih in manipulativnih površin.
(8) Meteorna voda s povoznih površin, hodnikov za pešce
in cestišča se odvaja preko peskolovov po ločeni meteorni ka-
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nalizaciji na lovilec mineralnih olj, od tod pa se vodi v podzemni
zadrževalnik meteorne vode, lociran pod ekološkim otokom,
od tam pa v potok Bela. Zadrževalnik meteorne vode se dimenzionira tako, da zagotavlja zadrževanje meteorne vode do
znižanja gladine visoke vode v Beli.
(9) Prispevna površina zajema cesto s hodnikom za pešce in znaša 0,133752 ha.
(10) Izpust vode iz zadrževalnika v potok Bela se uredi s
pomočjo senzorike, vgrajene na obrežju potoka. Voda iz zadrževalnika se spusti v potok šele, ko senzorika javi, da je gladina
vode potoka padla pod mejno vrednost. Izpust iz zadrževalnika
se opremi z litoželeznim žabjim pokrovom.
(11) Vsi odmiki od potoka Bela morajo biti min. 5,00 m.
(12) Objekti morajo biti postavljeni nad koto visoke vode
s povratno dobo 100 let in 50 cm varnostne višine, kar po HH
elaboratu znaša 303.20 – 303.70 m n.m.
(13) Za posege v vodna zemljišča v lasti države mora
investitor skleniti Pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02‑SPZ).
Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z Zakonom o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02). Prošnjo za sklenitev pogodbe
je potrebno skupaj s kopijo Smernic MOP ARSO Urada za
upravljanje z vodami k OPPN za stanovanjsko pozidavo Mrle
na Vrhniki nasloviti na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
(14) Pri projektiranju meteorne kanalizacije je potrebno
upoštevati Hidrološko hidravlični elaborat za predvideno pozidavo na Vrhniki ob Beli (OLN Mrle), ki ga je izdelav IZVO d.o.o.,
februarja 2009, in smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save. Pri odvajanju
padavinske odpadne vode v vodotok je potrebno upoštevati:
– izpustna glava iztoka kanala padavinskih voda v strugo
vodotoka mora biti oblikovana pod naklonom brežine in ne sme
segati v svetli profil vodotoka;
– kota dna iztoka naj bo v višini gladine pri srednjem
nizkem pretoku;
– na območju iztoka mora biti struga oziroma brežina
vodotoka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo, kar mora
biti v dokumentaciji tekstualno in grafično ustrezno obdelano
in prikazano;
– detajl iztoka mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja tekstualno in grafično ustrezno obdelan in
prikazan.
(15) Obvezni horizontalni odmiki novih objektov od javnega kanala so min. 3,0 m.
(16) Maksimalna oddaljenost med posameznimi revizijskimi jaški znaša 30 m.
(17) Pri polaganju kanalizacije je potrebno upoštevati
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega
sistema v občinah Vrhnika, Borovnica in Log‑Dragomer, odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal, navedenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Odlok o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.
(18) Po končani gradnji je potrebno novozgrajen kanal
očistiti in pregledati s TV kamero. Prav tako je potrebno izdelati
preizkus vodotesnosti.
(19) Po končani izvedbi je potrebno kanalizacijo z vsemi
podatki vrisati v katastrske karte.
(20) Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal, navedenim v uredbi RS, izdani v Uradni
list RS, št. 47/05.
25. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Severno od Idrijske ceste poteka obstoječi vodovod,
na katerega se priključi območje nove pozidave.
(2) Količino vode je potrebno zagotoviti iz obstoječega
vodovodnega omrežja.
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(3) Vsi objekti se priklopijo na javni vodovod preko lastnega vodovodnega priključka.
(4) Požarna varnost se zagotovi z nadzemnim hidrantom,
lociranim približno na sredini naselja.
(5) Vodovodi morajo potekati v dostopnih prometnih površinah in poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje omrežja
in hišnih priključkov.
(6) Vodovod se mora z vsemi posnetimi podatki vrisati v
katastrske karte.
(7) Upoštevati je potrebno usmeritve strokovne podlage
»Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme: vodovodno omrežje,
plinovodno omrežje, meteorna kanalizacija, sanitarna kanalizacija – IDZ (FERing Murska Sobota d.o.o., št. S‑13/2009,
avgust 2009)«.
26. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje novo zgrajenih stanovanjskih objektov
je potrebno zgraditi nov nizkonapetostni (0,4 kV) razvod v kabelski kanalizaciji od obstoječe transformatorske postaje 20/04
kV – Vrhnika Elektron, do posameznih odjemalcev. Nov nizkonapetostni razvod v kabelski kanalizaciji se zgradi v skladu s
tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d.
(2) Ocenjena priključna moč predvidenih novo zgrajenih
stanovanjskih objektov bo 12 x 13 kW. Za vsakega od stanovanjskih objektov se predvidi trifazni priključek, z jakostjo
glavnih varovalk 3 x 20 A.
(3) Za predvidene odjemalce se na njihovih parcelah uredi
priključno merilna mesta. Ta morajo biti na stalno dostopnih
mestih, izvedena v skladu s tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana
d.d.
(4) Novi NN kabelski razvod se izvede v kabelski kanalizaciji. Kabelska trasa NN razvoda mora biti usklajena s trasami
ostalih komunalnih vodov in z Elektro Ljubljana d.d.
(5) Ozemljitveni sistem mora biti izveden skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za NNO in pripadajočih transformatorskih postaj.
(6) Upoštevati je potrebno soglasja vključenih komunalnih
in drugih organizacij ter zahteve, ki izhajajo iz tehničnih predpisov in strokovnih publikacij, za gradnjo podzemnih energetskih
vodov (Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV; Elektroinštitut
Milan Vidmar, št. elaborata 1260, junij 1995).
(7) Pri vseh križanjih in približevanjih novo zgrajenega
kablovoda z drugimi infrastrukturnimi komunalnimi vodi, je potrebno upoštevati soglasja vključenih upravljavcev, veljavne
tehniške normative in Tipizacijo za polaganje elektroenergetskih kablov 1 kV, 10 kV, in 20 kV (DES‑januar 1981).
(8) Upoštevati je potrebno usmeritve strokovne podlage
»Načrt električnih inštalacij in električne opreme: novi NN razvod, srednjenapetostna (20 kV) povezava, novi komunikacijski
razvod, javna razsvetljava, – IDZ (ELING Lončar Štefan s.p,
št. E‑ 22/2009, avgust 2009)«.
(9) Na severnem delu območja OPPN se v območju Idrijske ceste dopušča možnost izgradnje kabelske kanalizacije za
srednjenapetostno kabelsko povezavo med TP Vrhnika Elektron – predvideno TP Butajnova – TP Vrhnika Idrijska.
(10) Oskrba obstoječih objektov z električno energijo se
ne spreminja.
27. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Za stanovanjske objekte je obvezno priključevanje
na plinovodno omrežje izven obravnavanega območja, ki bo
položeno v križišču Idrijske in Notranjske ceste. V skladu s
Pravilnikom o uporabi obnovljivih virov energije pri projektiranju
stavb je kot dopolnilni energent ali kot samozadostni energetski
vir zaželena uporaba obnovljivih virov energije v največji možni
meri. Dopuščena je možnost vsake ekološko ugodnejše in
trajnostno primernejše rešitve. V primeru, da je objekt zgrajen
v pasivnem standardu, priključitev na plinovodno omrežje ni
obvezna.
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(2) Za vsak objekt se predvidi svoj plinski priključek na
plinsko omrežje, ki se zaključi v fasadni omarici s protipožarno
zaporno plinsko pipo.
(3) Tlak plina v plinovodu je 100 mbar.
(4) Upoštevati je potrebno Splošne pogoje za dobavo in
odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Vrhnika, tehnične smernice za graditev plinovodov, hišnih plinskih priključkov in notranje plinske
napeljave Komunalnega podjetja Vrhnika z dne 30. 5. 2000,
ter sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina za geografsko območje Občine Vrhnika in
usmeritve strokovne podlage »Načrt strojnih inštalacij in strojne
opreme: vodovodno omrežje, plinovodno omrežje, meteorna
kanalizacija, sanitarna kanalizacija – IDZ (FERing Murska Sobota d.o.o., št. S‑13/2009, avgust 2009)«.
(5) Izvajalec je dolžan pred pričetkom del pismo obvestiti vse soglasodajalce in naročiti zakoličbo vse podzemne
komunalne infrastrukture pri pristojnih upravljavcih komunalne
infrastrukture. Po končani izvedbi se mora plinovod z vsemi
podatki vrisati v katastrske karte.
(6) Do izgradnje javnega plinovoda in možnosti priklopa
na javni plinovod, se dopušča začasno ogrevanje soseske Mrle
s propan butan plinom. Plinohrami se locirajo ob ekološkem
otoku na mestu podzemnega zadrževalnika.
28. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Preko območja OPPN poteka komunikacijski nadzemni prostozračni razvod, ki se ga odstrani.
(2) Za priključitev novo zgrajenih stanovanjskih objektov
se zgradi nov komunikacijski razvod, ki se priključi na obstoječe
omrežje, ki poteka po Idrijski cesti.
(3) Novi komunikacijski razvod zajema razvod optike,
kabelsko razdelilni sistem in telekomunikacijski priključek.
Nadzemni telekomunikacijski razvod, ki vodi do obstoječega
stanovanjskega objekta na parceli 1025/5 k.o. Vrhnika, se zamenja s podzemnim komunikacijskim razvodom (razvod optike,
kabelsko razdelilni sistem in telekomunikacijski priključek), ki
se priključi na obstoječ podzemni komunikacijski razvod v
Idrijski cesti.
(4) Upoštevati je potrebno usmeritve strokovne podlage
»Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme: vodovodno omrežje,
plinovodno omrežje, meteorna kanalizacija, sanitarna kanalizacija – IDZ (FERing Murska Sobota d.o.o., št. S‑13/2009,
avgust 2009)«.
(5) Investitor je po zaključku del ter pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja za
navedeno gradnjo dolžan pri upravljavcu TK omrežja naročiti
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oziroma zaščite
tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih
projektnih pogojih.
(6) Obstoječa kabelska kanalizacija se ne spreminja ali
dopolnjuje.
29. člen
(CaTV omrežje)
(1) Telekomunikacijsko CaTV omrežje se izvede zemeljsko v kabelski kanalizaciji do mesta navezave na obstoječe
omrežje.
(2) Trasa je vzporedna z novo traso Telekom kabelske
kanalizacije, izvede se tudi hišne priključke do posameznih
objektov in individualnega objekta izven območja OPPN identično kot Telekom hišne priključke zaradi istočasnosti gradnje.
(3) V zgrajene cevi v območju OPPN se glede na tehnologijo operaterja uvleče primerne kable.
30. člen
(javna razsvetljava)
(1) Za predvideno območje se zgradi javna razsvetljava s
tremi cestnimi svetilkami.
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(2) Novo zgrajena cevna kanalizacija v pločniku se priključi na obstoječo javno razsvetljavo pri svetilki na Betajnovi.
31. člen
(javna higiena)
(1) V okviru zunanje ureditve posameznih objektov se
na dvoriščih predvidi mesto za zabojnike za odpadke. Prostori
za zabojnike za smeti morajo biti vključeni v zunanjo ureditev
objektov in poenoteno oblikovani.
(2) Dostop do prostora za zabojnike je po interni dostopni
cesti, ki mora biti utrjena za dostop standardnih smetarskih vozil.
(3) Investitorji morajo pred vselitvijo izpolniti obrazec o
številu članov gospodinjstva in nabaviti zabojnik za nekoristne
odpadke, za organske odpadke pa dobijo zabojnik na Komunalnem podjetju Vrhnika.
(4) Ob križišču interne dostopne ceste z Idrijsko cesto
se izvede »ekološki otok« z zbiralniki za selektivno zbiranje
odpadkov (steklo, papir, plastika).
32. člen
(javno dobro)
V območju OPPN so površine javnega dobra:
– površine predvidenega pločnika ob rekonstruirani Idrijski cesti,
– površina ekološkega otoka.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
33. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Območje OPPN neposredno ne posega na enote
kulturne dediščine, v neposredni bližini pa je enota EŠD 844
Vrhnika – Arheološko najdišče Trško jedro.
(2) Območje je bilo predhodno arheološko raziskano.
(3) Da se pri gradbenih posegih izključi možnost morebitnega uničenja neugotovljenih arheoloških ostalin, ki jih ni bilo
mogoče prepoznati z izvedenimi pregledi, se le‑ti izvajajo z
arheološkim dokumentiranjem ob gradnji.
(4) Arheološke raziskave zagotovi investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
34. člen
(splošne določbe)
(1) V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenjevanje okolja.
(2) V času gradnje morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišča za preprečitev
prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu,
skladiščenju in uporabi škodljivih snovi, v primeru nesreče pa
zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
(3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega
prostorskega akta.
(4) Okolje se varuje tudi s primerno izvedenimi parkirišči,
mesti za ločeno zbiranje odpadkov in objekti, ki bodo zadostili
zahtevam po racionalni rabi energije.
35. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih
so tla manj kvalitetna.
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(2) Predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in odlaganje
materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na gradbenih površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih površin se
začne že v času izvajanja gradnje. Prst se odstrani in premesti
na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi
snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije prsti se izvedejo tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina in tako,
da pri tem ne pride do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti
deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
(4) Za obvladovanje obremenjevanja tal in podzemne
vode v času obratovanja se morajo izvesti sledeči omilitveni
ukrepi:
– ureditev parkirnih in povoznih površin z robniki in padcem proti lovilcu olj.
(5) Po končani gradnji se odstranijo vsi za potrebe gradnje
postavljeni provizoriji in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij.
Vse z gradnjo prizadete površine se ustrezno krajinsko uredi.
(6) V vseh prostorih, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih
snovi, morajo biti tla ustrezno tesnjena.
(7) Komunalne vode se obvezno priključi na javni kanalizacijski sistem. Odvajanje padavinskih odpadnih voda iz
asfaltiranih manipulativnih površin oziroma dvorišča je nujno
projektirati preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob in olj.
(8) Vse komunalne odpadne vode se odvaja v kanalizacijske odvodne sisteme, ki morajo poleg zbirnega in prenosnega
omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred
izlitjem v odvodnike.
(9) V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in
zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija
na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv
in drugih nevarnih snovi, v primeru nezgod pa predvideno in
zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo
izliva v okolje.
(10) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
36. člen
(varstvo zraka)
(1) Po končani izvedbi OPPN se onesnaženje zraka ne
bo povečalo.
(2) Prezračevanje vseh delov objektov se izvede naravno
ali prisilno, pri čemer je treba zagotoviti odvod dimnih plinov
nad strehe objektov.
(3) V času gradnje je potrebno preprečiti prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečiti
raznos materiala z gradbišča.
(4) Upoštevati je potrebno določila Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A,
70/08, 108/09), Uredbo o spremembah uredbe o žveplovem
dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku
(Uradni list RS, št. 52/02, 18/03 in 121/06), Uredbo o emisiji
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževana (Uradni list
RS, št. 31/07 in 61/09).
37. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN se razvršča v čisto stanovanjsko
območje, kjer velja II. Dovoljena mejna raven hrupa je 45 dBA
ponoči in 55 dBA podnevi. Dovoljene ravni hrupa s predvidenimi dejavnostmi ne bodo presežene.
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(2) Upoštevati je potrebno določila Uredbe o ocenjevanju
in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04), Uredbe
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 105/05 in 34/08), Uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) in Pravilnika o zvočni
zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99).
(3) V času gradnje je treba upoštevati naslednje ukrepe
za preprečevanje prekomerne obremenitve okolja s hrupom:
– vsi gradbeni stroji in naprave morajo biti tehnično brezhibni in morajo ustrezati normam glede dovoljenih ravni zvočne
moči, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem;
– upoštevati je treba časovno omejitev za izvajanje
gradbenih del skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju;
– gradbišče je treba zaščititi s primerno visoko ograjo, ki
bo dušila hrup delovnih strojev.
(4) Izvajalci morajo pred začetkom gradnje pridobiti od
pristojnega ministrstva v skladu z 94. členom Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04) dovoljenje za občasno povečanje obremenitve okolja s hrupom. Ob pridobitvi omenjenega
dovoljenja najbližji sosednji stanovanjski objekti v času gradnje
ne bodo izpostavljeni vplivom nedovoljenih hrupnih obremenitev. Gradbišče bo lahko delovalo v dnevnem času, med 7.
in 18. uro. V primeru, da bi gradbišče delovalo tudi v nočnem
času, se na njem ne smejo izvajati hrupne dejavnosti.
38. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Investitorji so dolžni ravnati z odpadki, ki nastanejo v
času gradnje in obratovanja objektov, v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08),
Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list
RS, št. 34/08), Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS, št. 32/06), Uredbo o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07),
Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 43/04),
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 3/03 in 50/04) ter Pravilnik o obremenjevanju
tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03 in 44/03).
(2) Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje
preden se začnejo gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih
odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov
ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja na katerega se nanaša prevzem.
39. člen
(ohranjanje narave)
Območje OPPN ne posega v območja ohranjanja narave.
40. člen
(racionalna raba energije in naravnih virov)
V predvidenih objektih je treba zagotoviti najmanj 25%
energije, potrebne za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo
pitno vodo z aktivno uporabo enega ali več virov obnovljive
energije oziroma v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08).
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
41. člen
(splošne določbe)
Predvideni objekti morajo biti grajeni potresno varno. Vsi
objekti morajo biti projektirani v skladu z Uredbo o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).

Uradni list Republike Slovenije
42. člen
(obramba pred naravnimi nesrečami)
(1) Območje je potencialno poplavno ogroženo. Potrebna
minimalna višina terena znaša 303,20 m.n.v. ob Idrijski cesti in
303,70 m.n.v. gorvodno ob Beli.
(2) Predvidi se ureditev zatravljenih zunanjih površin s
ponikanjem, za zadrževanje meteorne vode z utrjenih površin v
času nastopa visokih voda Bele pa se izvede podzemni zadrževalnik z lovilcem olj in maščob. Zadrževalnik meteorne vode se
dimenzionira tako, da zagotavlja zadrževanje meteorne vode
do znižanja gladine visoke vode v Beli.
(3) Območje ni ogroženo zaradi erozivnosti ali plazovitosti.
43. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– neoviran in varen dostop ter delovne površine za gašenje in reševanje v stavbah.
(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati veljavno področno zakonodajo: Zakon o varstvu pred požarom – uradno prečiščeno besedilo (ZVPoz‑UPB1) (Uradni list
RS, št. 3/07), Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list
RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 132/06, 14/07), Pravilnik o projektni
dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08).
(3) Potrebno je upoštevati požarno ogroženost naravnega
okolja in upoštevati ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS, št. 3/07 – UPB).
(4) Za posredovanje intervencijske gasilske enote se zagotovi zunanji nadzemni hidrant ob interni dostopni cesti.
(5) Premer hidranta mora biti najmanj DN 80. Lokacija
hidranta mora biti označena s tablico v skladu s standardom
SIST 1007.
(6) Hidrantno omrežje za gašenje objektov mora biti
zagotovljeno v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih
za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ,
št. 30/91 in 83/05).
(7) V primeru uporabe gasilne pene za gašenje požara, je
potrebno peno zadržati na gorečem področju do razgradnje in
preprečiti njeno iztekanje v kanalizacijski sistem.
(8) Zadostno količino vode za gašenje se zagotovi tudi s
cisternami gasilskih vozil.
(9) Ureditev varstva pred požarom je razvidna iz grafičnega načrta »6.1. Zasnova požarne varnosti in zaščita pred
poplavami«.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
44. člen
(načrt parcelacije)
(1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu. Vir podatkov je Geodetski načrt, ki ga je izdelal Primis Vrhnika d.d. v juniju 2007.
(2) Območje OPPN obsega površino 8.654 m2.
(3) Območje je sestavljeno iz 16 predvidenih parcel za
gradnjo in preostalih površin v območju OPPN, ki so namenjene rekonstrukciji Idrijske ceste:
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

(enostanovanjski objekt) s površino
(enostanovanjski objekt) s površino
(enostanovanjski objekt) s površino
(enostanovanjski objekt) s površino
(enostanovanjski objekt) s površino
(enostanovanjski objekt) s površino
(enostanovanjski objekt) s površino

518,65 m2
579,70 m2
449,10 m2
320,22 m2
290,44 m2
400,44 m2
612,59 m2

Uradni list Republike Slovenije
G8
G9
G10
G11
G12
GC
GEO
GP
GI

(enostanovanjski objekt) s površino
(enostanovanjski objekt) s površino
(enostanovanjski objekt) s površino
(enostanovanjski objekt) s površino
(enostanovanjski objekt) s površino
(interna dostopna cesta) s površino
(ekološki otok in podzemni zadrževalnik
meteorne vode) s površino
(prostor za druženje in dostopna pot do
otroškega igrišča) s površino
(otroško igrišče) s površino

Št.

455,62 m2
536,49 m2
619,53 m2
715,05 m2
550,81 m2
1.229,91 m2
87,09 m2
83,14 m2
339,56 m2.

(4) Tehnični elementi parcelacije so razvidni iz grafičnega
načrta »7.1. Načrt parcel«, tehnični elementi zakoličbe parcel in
predvidenih objektov pa iz grafičnega načrta »7.2. Zakoličbeni
elementi parcel in predvidenih objektov«.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
45. člen
(etapnost izvedbe)
OPPN se izvede v eni etapi, ki obsega dve fazi izvedbe:
– faza 1:
– izgradnja interne dostopne ceste z vgrajeno komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo,
– rekonstrukcija Idrijske ceste z vso komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo,
– izgradnja objektov do tretje podaljšane gradbene faze
z vso prometno in komunalno ureditvijo
– ureditev skupnih površin – ekološkega otoka, prostora
za druženje in otroškega igrišča.
– faza 2:
– dokončanje stanovanjskih objektov in pripadajoče
zunanje ureditve.
Fazi se lahko izvajata ločeno ali sočasno, skladno z gradbenimi zahtevami.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
46. člen
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XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
47. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec
upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo
ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter
okoljevarstvene razmere.
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času
gradnje in po izgradnji tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem
omrežju;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi predvidenih
posegov ne bo poslabšala;
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je
potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega
onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in
uporabi škodljivih snovi ter v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;
– za čas gradnje upoštevati, da v dnevnem času niso
prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za posamezna
območja varovanja pred hrupom;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov.
(3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vse smernice, usmeritve in
pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni
del tega OPPN.
(4) Investitor Palmeta d.o.o. nosi stroške izdelave strokovne podlage Zadrževalnik na Beli – Idejni projekt (Inženiring
za vode d.o.o., št 809 – ŠNS/08, december 2008) v znesku
17.040,00 EUR. Investitor je navedeno obveznost dolžan poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja.

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tolerance horizontalnih gabaritov objektov so do – 1,00
m od predpisanih maksimalnih gabaritov, tolerance vertikalnih
gabaritov pa ± 0,50 m ob pogoju, da so izpolnjeni urbanistični
pogoji iz 16. člena in lokacijski pogoji iz 17. člena tega odloka.
(2) Terase smejo biti izvedene manjše od predpisanih ali
pa jih lastniki sploh ne izvedejo.
(3) Dopustne so spremembe prometnih, komunalnih,
energetskih in telekomunikacijskih ureditev, objektov, naprav
in priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe
prostora pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi
upravljavci.
(4) Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel,
namenjenih gradnji do 5%, pod pogojem, da ne posegajo v
površine, namenjene javnemu dobru.
(5) Pri parcelaciji površin, namenjenih javnim površinam,
so dopustna manjša odstopanja zaradi prilagoditve dejansko
izvedenemu stanju na terenu.
(6) Dopustne so spremembe mikrolokacij objektov ob
upoštevanju lokacijskih pogojev.
(7) Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda.

XII. KOMUNALNI PRISPEVEK
48. člen
(program opremljanja)
(1) Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program
opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko pozidavo (osnutek), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova
64, Ljubljana, pod številko projekta 6829 v novembru 2009.
(2) Podlage za odmero komunalnega prispevka:
– skupni stroški gradnje nove komunalne opreme so
382.469,57 EUR;
– obračunski stroški za novo komunalno opremo so enaki skupnim stroškom gradnje nove komunalne opreme in so
382.469,57 EUR;
– obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so
31.604,74 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo in so 414.074,32 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na
m2 parcele, so 68,46 EUR/m2 (od tega 63,23 EUR/m2 za novo
komunalno opremo in 5,23 EUR/m2 za obstoječo komunalno
opremo). Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m2 neto tlorisne površine, so 303,37 EUR/m2 (od tega
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280,21 EUR/m2 za novo komunalno opremo in 23,15 EUR/m2 za
obstoječo komunalno opremo). Preračun obračunskih stroškov
po posamezni komunalni opremi je v programu opremljanja;
– obračunska območja za vso novo komunalno opremo
so enaka parcelam G1 – G12;
– obračunska območja za obstoječo komunalno opremo
so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Vrhnika – Program opremljanja
stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Vrhnika – ELABORAT, KALIOPA informacijske rešitve
d.o.o., Letališka c. 32j, Ljubljana, maj 2009, ki so na vpogled
na sedežu Občine Vrhnika;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka:
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine
je 0,4 : 0,6. Faktor dejavnosti je 0,7. Olajšav za zavezance ni;
– v vseh stroških je vključen DDV;
– za indeksiranje stroškov se uporabi povprečni letni
indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za
indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja;
– pri odmeri komunalnega prispevka se upoštevajo v
OPPN določene površine parcel objektov in kleti;
– v kolikor bodo neto tlorisne površine objektov večje/manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo povečajo oziroma
zmanjšajo skladno z izračunom v programu opremljanja.
49. člen
(pogodba o opremljanju)
(1) Izgradnja obravnavane javne komunalne se s pogodbo med občino in investitorjem lahko preda investitorju oziroma
zavezancu za plačilo komunalnega prispevka v obravnavanem
območju.
(2) Dogovor iz zgornjega odstavka je lahko vključen tudi
v pogodbo o opremljanju oziroma pogodbo o oddaji gradnje
objektov in omrežij komunalne opreme ali v pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo, v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(3) Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno opremo, ki bi jo sicer morala zagotoviti
občina, se zavezancu dogovorjena obveznost lahko odšteje
od komunalnega prispevka vendar največ do višine, ki se za
takšno vrsto komunalne opreme v posameznem obračunskem
območju lahko odmeri.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v odločbo o
odmeri komunalnega prispevka. Če med občino in zavezancem
ni dogovorjeno drugače, se poračun medsebojnih obveznosti
opravi pri prenosu komunalne opreme v javno last na pobudo
zavezanca.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO
PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
50. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so dopustni
naslednji posegi:
– redna in investicijsko vzdrževalna dela skladno z 22. členom Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list
RS, št. 37/08);
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so
dopustni v območju OPPN;
– izvedba sprejemljivejših načinov ogrevanja z obnovljivimi viri energije, skladno z novimi dognanji na področju
racionalne rabe energije v stavbah, vključno z namestitvijo za
to potrebnih naprav na fasade ali strehe objektov.
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XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(vpogled OPPN)
OPPN je stalno na vpogled na pristojnem oddelku Občine
Vrhnika.
52. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Odlok se objavi tudi v Uradnih objavah
Našega časopisa in na spletni strani Občine Vrhnika.
Št. 3505-21/2007(5-08)
Vrhnika, dne 2. marca 2010
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

ŽALEC
868.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izločitvi lekarn na območju Občine Žalec
iz javnega zavoda Celjske lekarne in o
ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96) ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 25. seji dne
1. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi
lekarn na območju Občine Žalec iz javnega
zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi Javnega
zavoda Žalske lekarne
(Uradni list RS, št. 45/94 in št. 49/95)
1. člen
Naziv odloka se v preambuli spremeni tako, da glasi:
»Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne
Žalec.«
2. člen
Spremeni se ime zavoda in sedaj glasi: »ŽALSKE LEKARNE ŽALEC.«
2. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Ime zavoda je: ŽALSKE LEKARNE ŽALEC.
Sedež zavoda je v Žalcu, Prešernova 6.
Zavod lahko spremeni ime in sedež samo v soglasju z
ustanoviteljem.«
3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Zavod opravlja dejavnost preko organizacijsko poslovnih
enot (lekarn in njihovih podružnic), ki jih ustanovi svet zavoda
s soglasjem ustanovitelja.«
4. člen
V 4. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Zavod poleg lekarniške dejavnosti opravlja tudi ostale
dejavnosti po vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja lekarniško
dejavnost.«
5. člen
Drugi odstavek 10. člena odloka se spremeni tako, da
glasi:
»Za direktorja/direktorico zavoda je lahko imenovana
oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri in
izpolnjuje še druge pogoje, določene s statutom zavoda.«
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6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

870.

Št. 140-01-0003/2009
Žalec, dne 1. marca 2010

Stran

2403

Popravek Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Ivana Skvarče

POPRAVEK
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l. r.

POPRAVKI
869.
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Popravek Sklepa o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka regionalnega
prostorskega načrta Čistilna naprava
ob Vrtojbici in okoljskega poročila za načrt

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče – uradno prečiščeno
besedilo UPB1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/10
z dne 8. 1. 2010, se besedilo drugega stavka 2. člena popravi
tako, da se pravilno glasi:
»Sedež zavoda: Cesta 9. avgusta 44, Zagorje ob Savi.«
Št. 01203-5/97
Zagorje ob Savi, dne 8. marca 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

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

POPRAVEK
Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
regionalnega prostorskega načrta Čistilna
naprava ob Vrtojbici in okoljskega poročila
za načrt
V Sklepu o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici in
okoljskega poročila za načrt (Uradni list RS, št. 14/2010 z dne
26. 2. 2010) se besedilo 3. člena pravilno glasi:
»3. člen
Dopolnjeni osnutek RPN z okoljskim poročilom bo javno
razgrnjen od vključno torka, 9. 3. 2010 do vključno petka, 9. 4.
2010, v avli Občine Šempeter ‑ Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a,
Šempeter pri Gorici, in v sejni sobi Občine Miren ‑ Kostanjevica,
Miren 129, Miren. Ogled bo možen v času uradnih ur. Povzetek
gradiva bo dostopen tudi na spletnih straneh občin: www.sempeter‑vrtojba.si, v rubriki aktualno in www.miren‑kostanjevica.
si, v rubriki razpisi in javne razgrnitve.«
Št. 350-0-0013/2009-3
Šempeter pri Gorici, dne 4. marca 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 35051‑2/2010‑3
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

871.

Popravek Sklepa o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
–UPB, 112/07 in 109/09) je župan Občine Zagorje ob Savi
sprejel

POPRAVEK
Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje ob Cesti Borisa Kidriča
v Zagorju ob Savi
V Sklepu o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob
Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 18/10 z dne 8. 3. 2010, se 4. člen pravilno
glasi:
»V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 31. marca 2010 ob 16. uri v sejni sobi v
mansardi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi.«
Št. 3505-2/2008
Zagorje ob Savi, dne 9. marca 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Stran
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Št.
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VSEBINA
804.
805.
806.

807.
808.
809.
810.
811.
812.

813.

814.

815.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
trošarinah (ZTro-I)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnem naročanju (ZJN-2B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
(ZJNVETPS-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
ekonomskih conah (ZEC-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(ZPPDFT-A)
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
(ZSKZ-UPB2)
Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike
Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju
januar 2010–junij 2011 (DeUDIEU1011)
Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije
Sklep o imenovanju člana Programskega sveta
RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
Sklep o razrešitvi predsednice Upravnega odbora
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov
iz Nuklearne elektrarne Krško
Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju
predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega
zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in
izvedbo štetja t.i. »izbrisanih« v letih 2003 in 2009,
zaradi suma, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih nosilcev javnih
funkcij; za ugotavljanje politične odgovornosti za
neustrezno izvrševanje 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02)
(Uradni list RS, št. 135/03) v času od začetka
leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od
22. novembra 2008 dalje, katerega posledici sta
tudi ustvarjanje očitne neenakosti pred zakonom
in ogrožanje sistema javnih financ; ter za preiskavo suma o klientelizmu oziroma koruptivnem
ravnanju nekaterih državnih funkcionarjev in za
preiskavo suma zlorabe Ministrstva za notranje
zadeve Republike Slovenije v politične namene v
času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter
v obdobju od 22. novembra 2008 dalje
Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju
predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega
zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi
investicij ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih
poslih, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov
stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih
objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na
Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov
objektov državnega pomena, projektov objektov v
javni rabi, projektov gradbenih investicij javnega
pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in
projektov gradbenih investicij javnega pomena na
področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene

2249
2257

2265
2275

816.

2278
2282
2288
2306
817.
2307
818.
2307

819.
820.
821.
822.

823.
824.
825.
826.
2307
827.
828.

829.
830.

831.

objekte (projekt Pediatrične klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki
in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni
netransparentno in negospodarno ter zaradi suma
prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih
povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo,
javna naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v
tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični
odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi
pri tem
Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in financiranjem
brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres
(v nadaljnjem besedilu: brezplačnika), zaradi obstoja suma, da sta bila izdana z namenom vplivati
na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008, in
sicer v korist političnih strank takratne vladajoče
koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre za
njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank

2308

2309

DRŽAVNI SVET

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede v Službi
Državnega sveta Republike Slovenije

2310

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
napredovanju uradnikov v nazive
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj
in tekočin
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za odmero plačila za rudarsko pravico za leto 2010
Sklep o odpravi vizumske obveznosti za begunce
in osebe brez državljanstva, če imajo potne listine,
ki so jih izdale tretje države, navedene v Uredbi
Sveta (ES) št. 539/2001, Priloga II
Sklep o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o
začasnem zatočišču
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Kišinjevu
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Kišinjevu
Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah

2311
2311
2314
2322

2322
2322
2323
2323
2323

MINISTRSTVA

Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne
rezerve
Poslovnik Stalne avtonomne strokovne komisije
za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov,
ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec februar 2010
Obvestilo o neuporabi Uredbe o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike
Moldove

2327

2330
2331
2331

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2009

2331
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832.

833.

Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2010)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Odločba Sveta za avtorsko pravo

Št.

2332

835.

836.
837.

838.
839.
840.
841.
842.
843.

844.
845.

846.
847.

848.

849.

850.

851.

Sklep o potrditvi cen za odvoz in hrambo vozil ter
drugih stroškov, povezanih z ravnanjem z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili

853.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za območje
»Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)

854.
2340

855.

BELTINCI

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega člana
občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti
v Občini Beltinci

2340

856.

BRASLOVČE

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja
PA 2 – Braslovče Trg
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend
naselje Letuš – levi breg (Rožič)

2340
2342

857.
858.

CELJE

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje
Odlok o razglasitvi Vodnega stolpa Celje za kulturni
spomenik lokalnega pomena na območju Mestne
občine Celje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center«
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o.
Arclin, k.o. Košnica, k.o. Lisce, k.o. Medlog in k.o.
Šmartno
Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

2343

2361

860.

2362

861.

2363

862.
863.

2363
864.
2363
2364

KOPER

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta »Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah«
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive-Campi
lungi, pod cerkvijo v Ankaranu

859.

2359

DOBJE

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na
domu v Občini Dobje za leto 2010
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2010

2364

865.
866.

867.

2368

KRIŽEVCI

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

868.
2372

KRŠKO

Sklep o začetku priprave izdelave sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Videm
(poslovno stanovanjski kompleks)

2372

869.

LENDAVA

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

870.
2373

LJUBLJANA

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za del območja urejanja VS 3/2-1 Vič, morfološka
enota 1A/2

871.
2374

LOŠKI POTOK

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

OBČINE
834.

Stran

852.

2337

AJDOVŠČINA
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2405

2377

MURSKA SOBOTA

2377

PUCONCI

Pravilnik za sofinanciranje analize zemlje in gnojilnih načrtov v Občini Puconci
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

2380
2380

ROGAŠOVCI

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

2381

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2010
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 v Občini
Sv. Jurij ob Ščavnici

2381
2382

TIŠINA

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

2383

TREBNJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Trebnje
Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2010
Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam
Statuta Krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas

2383
2384
2384
2385

VOJNIK

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Frankolovo
- Loka
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono Arclin
Sklep o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9

2385
2389
2391

VRHNIKA

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki (del
območja urejanja V1S/2 morfološka enota 2B/6)

2391

ŽALEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi lekarn na območju Občine Žalec iz javnega
zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi Javnega
zavoda Žalske lekarne

2402

POPRAVKI

Popravek Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici in okoljskega poročila za
načrt
Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče
Popravek Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju
ob Savi

2403
2403

2403

Stran

2406 /

Št.

19 / 12. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 19/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

532
534
537
548
549
549
550
551
551
551
558
561
561
562
562
562
563
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2407

Zakon s komentarjem

1., 2., 3. in 4. knjiga
Redaktorja: dr. Lojze Ude, dr. Aleš Galič
Avtorji komentarja: dr. Lojze Ude, mag. Nina Betetto, dr. Aleš
Galič, dr. Vesna Rijavec, dr. Dragica Wedam Lukić, Jan Zobec
Založba Uradni list Republike Slovenije in GV Založba sta skupaj
izdali komentar, ki je pomemben mejnik v razvoju pravne misli na
področju civilnega sodnega postopka v Sloveniji.
Zakon s komentarjem je razdeljen v štiri knjižne izdaje; prvi dve
knjigi sta izšli leta 2005 in 2006, tretja v letu 2009, četrta pa leta
2010.
Vse štiri knjige sestavljajo celovit in ažuren komentar, v katerem
so obravnavana vsa teoretična in praktična vprašanja civilnega
pravdnega postopka.
Komentar je namenjen predvsem tistim, ki sodelujejo v
sodnih postopkih – sodnikom, odvetnikom, pooblaščencem in
izvršiteljem, prav tako pa je namenjen vsem tistim pravnikom, ki
se želijo seznaniti s teoretičnimi podlagami posameznih pravnih
institutov.

Cena: 796,00 €
Število strani: 600, 670,
774 in 354
Dimenzija: 17,0 cm × 24,0 cm

N A R O Č I L N I C A

Vezava: trda

!

Kupci kompleta v štirih knjigah, kot darilo prejmete Zakon
o pravdnem postopku, neuradno prečiščeno besedilo, s spremembami do Uradnega lista RS, št. 57/09.

PRAVDNI POSTOPEK Zakon s komentarjem, 1., 2., 3. in 4. knjiga
• trda vezava

cena:

796,00 €

Podjetje

Število kompletov
Oddelek

Ime in priimek
Matična št.

E-pošta
Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naročite po faksu: 01/425 14 18
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Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi pojasnili Saša Matasa
k spremembam zakona in stvarnim kazalom Neže Planinšič
Novela Zakona o javnem naročanju ZJN-2B, po sprejetju katere se
bo praksa na področju javnega naročanja močno spremenila, prinaša
številne novosti.
Med največjimi so:
•
spremembe pri postopkih oddajanja naročil male vrednosti,
•
spremembe pri vsebini ponudb ponudnikov s podizvajalci in določbah
o neposrednih plačilih naročnika podizvajalcem,
•
nove določbe glede meril za izbiro najugodnejšega ponudnika,
•
spremenjene določbe o inšpekcijskem nadzorstvu,
•
vzpostavljanje seznama ponudnikov z negativnimi referencami.
Nove pa so tudi kazenske določbe za ponudnike v postopkih javnih naročil
in prav tako določbe o izpodbojnosti, ničnosti in razveljavitvi pogodbenih
obveznosti za naprej.

Cena v prednaročilu:

39,10 EUR
Redna
edna cena: 46,00 EUR
Leto izdaje: 2010
Dimenzija: 14 cm × 20 cm

V uvodnih pojasnilih k neuradnemu prečiščenemu besedilu ZJN-2
bo Sašo Matas poleg teh novosti izpostavil tudi druge spremembe
in dopolnitve.
Avtor, ki je od začetka sodeloval pri njihovem nastanku, kot
strokovni sodelavec z Ministrstva za javno upravo dobro pozna
namen posameznih določb in cilje, ki si jih je zakonodajalec
zastavil s spreminjanjem javnonaročniške zakonodaje.

N A R O Č I L N I C A

Predviden izid: 31. marca 2010

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-2)
• trda vezavacena v prednaročilu:

39,10 €

Podjetje

Število izvodov
Oddelek

Ime in priimek
Matična št.

E-pošta
Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Podpis in žig

Datum

DA

NE

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naročite po faksu: 01/425 14 18
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. –
direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče •
Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 3. 2010 je 27,55 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije
je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 75,75 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke •
Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo
(01) 200 18 60, naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 425 02 94, telefaks
(01) 425 14 18, uredništvo (01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 •
Internet: www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767
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