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Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih
se v letu 2011 izdajo priložnostni kovanci

Na podlagi 2. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

Cena 5,05 €

ISSN 1318-0576

Leto XX

PRAVILNIK
o pristojbinah na področju zdravil
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vrste pristojbin)

UREDBO
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2011
izdajo priložnostni kovanci
1. člen
Priložnostni kovanci po Zakonu o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 53/07) se v letu 2011 izdajo ob naslednjih
dogodkih:
– spominski kovanec za 2 eura ob 100‑letnici rojstva
narodnega heroja Franca Rozmana ‑ Staneta,
– zbirateljski kovanec ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije,
– zbirateljski kovanec ob svetovnem prvenstvu v veslanju
na Bledu.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40401-1/2010/4
Ljubljana, dne 18. marca 2010
EVA 2010-1611-0009
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1016.

Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil

Na podlagi četrtega odstavka 94. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje v
soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
izdaja

(1) S tem pravilnikom se določa vrsta in višina pristojbin,
ki jih v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06
in 45/08; v nadaljnjem besedilu: ZZdr‑1) plača predlagatelj zadevnega postopka oziroma imetnik dovoljenja, in sicer:
1. letne pristojbine za spremljanje zdravila z dovoljenjem za
promet na trgu in za spremljanje dejavnosti v zvezi z zdravili;
2. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za izdelavo oziroma preskušanje zdravil;
3. pristojbine za izdajo potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse in pristojbine za preverjanje skladnosti z dobro
proizvodno prakso pri izdelovalcih zdravil;
4. pristojbine za izdajo dovoljenja, spremembo in prenehanje dovoljenja za opravljanje dejavnosti analiznega preskušanja zdravil;
5. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na debelo in priglasitev veletrgovca s sedežem v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU);
6. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno;
7. pristojbine v zvezi s postopkom priglasitve oziroma
odobritve kliničnega preskušanja zdravila;
8. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo, prenos
in prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom;
9. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo, prenos
in prenehanje dovoljenja za promet s tradicionalnimi zdravili
rastlinskega izvora;
10. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo, prenos
in prenehanje dovoljenja za promet s homeopatskimi zdravili
po poenostavljenem postopku;
11. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo in prenehanje dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom;
12. pristojbine v zvezi s pregledom navodila za uporabo in
označevanja zdravil, ki so na seznamu nujnih zdravil;
13. pristojbine za odobritev označevanja ovojnine v tujem
jeziku z nalepko v slovenskem jeziku;
14. pristojbine v zvezi z opredelitvijo izdelka in izdajo
potrdila oziroma strokovnega mnenja o razvrstitvi izdelka med
zdravila;
15. pristojbine v zvezi s spremembo razvrstitve zdravila;
16. pristojbine v zvezi z določitvijo izredne višje dovoljene
cene zdravila;
17. pristojbine za odobritev oglaševanja zdravil, ki se
uporabljajo v programih cepljenja širši javnosti;
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18. pristojbine za strokovno svetovanje za usmeritve in
nasvete glede priprave in strokovne vsebine vloge za pridobitev
dovoljenja za promet z zdravilom.
2. člen
(višina pristojbin)
(1) Pristojbine iz tega pravilnika so določene v točkah.
Vrednost ene točke je 5 eurov (z besedo: pet eurov). Višina
pristojbine je zmnožek vrednosti točke in števila točk.
(2) Minister, pristojen za zdravje, lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za veterinarstvo, s sklepom določi novo
vrednost točke, tako da najpozneje do konca februarja tekočega leta uskladi vrednost točke z uradno objavljeno rastjo cen
življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
3. člen
(način in roki plačil)
(1) Predlagatelj plača pristojbine iz tega pravilnika v dobro
Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke (v nadaljnjem besedilu: agencija), Ptujska ulica 21,
Ljubljana, na podračun št. 01100‑6000020296, odprt pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.
(2) Letne pristojbine plačajo imetniki dovoljenj za promet
z zdravilom oziroma s paralelno uvoženim zdravilom in imetniki
dovoljenj za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil, prometa z
zdravili na debelo in prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni najpozneje do 28. februarja, za vsa dovoljenja,
pridobljena do 31. decembra preteklega leta.
(3) Agencija objavi navodila o načinu plačila pristojbin na
svoji spletni strani.
2. LETNE PRISTOJBINE
4. člen
Letne pristojbine za spremljanje zdravila na trgu in spremljanje dejavnosti v zvezi z zdravili so naslednje:

20 točk
20 točk
15 točk
10 točk.

3. PRISTOJBINE
5. člen
(pristojbine za dovoljenje za dejavnost izdelave zdravil)
Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem
dovoljenja za izdelavo zdravil so naslednje:
1. za izdajo dovoljenja za izdelavo zdravil na
podlagi ugotavljanja skladnosti z dobro proizvodno
prakso pri predlagatelju na dan nadzora
2. za obravnavo spremembe, kjer ni potrebno
ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in sprememba zahteva spremembo
dovoljenja za izdelavo zdravil
3. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno
ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in sprememba zahteva spremembo
dovoljenja za izdelavo zdravil pri predlagatelju na
dan nadzora

250 točk
20 točk.

6. člen
(pristojbine v zvezi z izvajanjem dobre proizvodne prakse)
(1) Pristojbine v zvezi z izvajanjem dobre proizvodne
prakse na mestu, kjer poteka izdelava zdravil in pristojbine v
zvezi z izdajo potrdil, vezanih na izvajanje dobre proizvodne
prakse, so naslednje:
1. za ocenjevanje skladnosti z dobro proizvodno prakso v postopku pridobitve dovoljenja
za promet z zdravilom pri predlagatelju na dan na
farmacevtskega nadzornika
2. za ocenjevanje skladnosti z dobro proizvodno prakso v tretji državi na predlog pravne
oziroma fizične osebe na dan na farmacevtskega
nadzornika
3. za izdajo potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse
4. za izdajo potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse za posamezno zdravilo

300 točk

300 točk
100 točk
50 točk.

(2) Poleg pristojbin iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka
mora predlagatelj postopka plačati tudi stroške farmacevtskih
nadzornikov, ki nastanejo v zvezi z vodenjem postopkov iz 1. in
2. točke prejšnjega odstavka, in zajemajo prevozne stroške,
stroške prehrane in nastanitve. Te stroške postopka predlagatelj postopka poravna v 15 dneh po prejemu poziva za plačilo.
7. člen

(letne pristojbine)

1. za dovoljenja za promet z zdravilom
oziroma s paralelno uvoženim zdravilom za vsako
farmacevtsko obliko
2. za posamezno dovoljenje za izdelavo
oziroma preskušanje zdravil
3. za posamezno dovoljenje za opravljanje
prometa z zdravili na debelo
4. za posamezno dovoljenje za opravljanje
prometa z zdravili na drobno v specializirani
prodajalni

4. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno
ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in sprememba ne zahteva spremembe
dovoljenja za izdelavo zdravil pri predlagatelju na
dan nadzora
5. za prenehanje veljavnosti dovoljenja za
izdelavo zdravil na zahtevo imetnika dovoljenja

300 točk

50 točk

300 točk

(pristojbine za dovoljenje za dejavnost analiznega
preskušanja zdravil)
Pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovoljenja za dejavnost analiznega preskušanja zdravil:
1. za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti analiznega preskušanja zdravil na podlagi
ugotavljanja skladnosti z dobro proizvodno prakso
pri predlagatelju na dan nadzora
2. za obravnavo spremembe, kjer ni potrebno
ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in sprememba zahteva spremembo
dovoljenja za opravljanje dejavnosti analiznega
preskušanja zdravil
3. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno
ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno
prakso in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za opravljanje dejavnosti analiznega preskušanja zdravil pri predlagatelju na dan nadzora
4. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno
ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro proizvodno prakso in sprememba ne zahteva spremembe
dovoljenja za opravljanje dejavnosti analiznega preskušanja zdravil pri predlagatelju na dan nadzora
5. za prenehanje veljavnosti dovoljenja za
dejavnost analiznega preskušanja zdravil na zahtevo imetnika dovoljenja

300 točk

50 točk

300 točk

250 točk
20 točk.

8. člen
(pristojbine za dovoljenje za opravljanje prometa
z zdravili na debelo)
Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem
dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na debelo so naslednje:
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1. za izdajo dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na debelo na podlagi ugotavljanja
skladnosti z dobro distribucijsko prakso pri predlagatelju na dan nadzora
2. za obravnavo spremembe, kjer ni potrebno
ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro distribucijsko prakso in sprememba zahteva spremembo dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na debelo
3. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno
ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro distribucijsko prakso in sprememba zahteva spremembo
dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na
debelo pri predlagatelju na dan nadzora
4. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno
ponovno ugotavljanje skladnosti z dobro distribucijsko prakso in sprememba ne zahteva spremembe dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na
debelo pri predlagatelju na dan nadzora
5. za priglasitev veletrgovca s sedežem v
državi članici EU v skladu s tretjim odstavkom
74. člena ZZdr‑1
6. za prenehanje veljavnosti dovoljenja za
opravljanje prometa z zdravili na debelo na zahtevo imetnika dovoljenja
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250 točk

50 točk

250 točk

200 točk
100 točk
15 točk.

9. člen
(pristojbine za dovoljenje za dejavnost prometa
z zdravili na drobno)
Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem
dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni so naslednje:
1. za izdajo dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni
na podlagi preverjanja izpolnjevanja pogojev na
dan nadzora
2. za obravnavo spremembe, kjer ni potrebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev in
sprememba zahteva spremembo dovoljenja za
opravljanje prometa z zdravili na drobno
3. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev in
sprememba zahteva spremembo dovoljenja za
opravljanje prometa z zdravili na drobno na dan
nadzora
4. za obravnavo spremembe, kjer je potrebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev in
sprememba ne zahteva spremembo dovoljenja
za opravljanje prometa z zdravili na drobno na
dan nadzora
5. za prenehanje veljavnosti dovoljenja za
opravljanje prometa z zdravili na drobno na zahtevo imetnika dovoljenja

150 točk

50 točk

150 točk

100 točk
10 točk.

10. člen
(pristojbine pri kliničnem preskušanju zdravil)
(1) Pristojbine v zvezi s postopkom priglasitve oziroma
odobritve kliničnega preskušanja zdravila in pristojbine v zvezi
z izvedbo nadzora nad izvajanjem klinične študije v skladu z
dobro klinično prakso so naslednje:
1. pri odobritvi kliničnega preskušanja
zdravila
2. pri priglasitvi kliničnega preskušanja
zdravila
3. pri priglasitvi spremembe kliničnega preskušanja zdravila
4. pri odobritvi nekomercialnega kliničnega
preskušanja zdravila

250 točk
150 točk
50 točk
120 točk
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5. pri priglasitvi nekomercialnega kliničnega
preskušanja zdravila
6. pri priglasitvi spremembe nekomercialnega kliničnega preskušanja zdravila
7. za oceno izvajanja klinične študije v
skladu z dobro klinično prakso na predlog pravne
oziroma fizične osebe na dan na farmacevtskega
nadzornika
8. za oceno izvajanja klinične študije v skladu z dobro klinično prakso v postopku pridobitve
dovoljenja za promet z zdravilom na dan na
farmacevtskega nadzornika

80 točk
40 točk

300 točk

300 točk.

(2) Poleg pristojbin iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka
mora predlagatelj postopka plačati tudi stroške farmacevtskih nadzornikov, ki nastanejo v zvezi z vodenjem postopkov
iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka, in zajemajo prevozne
stroške, stroške prehrane in nastanitve. Te stroške postopka
predlagatelj postopka poravna v 15 dneh po prejemu poziva
za plačilo.
(3) Pristojbine v zvezi s postopkom priglasitve oziroma
odobritve kliničnega preskušanja zdravila pri pediatrični populaciji in pri zdravilih sirotah znašajo polovico vrednosti posamezne pristojbine iz prejšnjega odstavka.
(4) Pristojbin v zvezi s postopkom priglasitve oziroma
odobritve kliničnega preskušanja zdravila v okviru programa
sočutne uporabe (“compassionate use”) ni.
11. člen
(pristojbine za dovoljenje za promet z zdravilom)
(1) Agencija izdaja dovoljenja za promet z zdravilom v
naslednjih postopkih:
– nacionalni postopek (v nadaljnjem besedilu: NP),
– postopek z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija referenčna država (v nadaljnjem besedilu:
MRP‑RMS),
– postopek z medsebojnim priznavanjem, kjer je Republika Slovenija zadevna država (v nadaljnjem besedilu:
MRP‑CMS),
– decentralizirani postopek, kjer je Republika Slovenija
referenčna država (v nadaljnjem besedilu: DCP‑RMS),
– decentralizirani postopek, kjer je Republika Slovenija
zadevna država (v nadaljnjem besedilu: DCP‑CMS).
(2) Pristojbine v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z
zdravilom so naslednje:
1. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom
na podlagi 23. ali 33. člena ZZdr‑1 pri:
– NP
– MRP‑CMS
– MRP‑RMS
– DCP‑CMS
– DCP‑RMS
2. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom
na podlagi 29. člena ZZdr‑1 pri:
– NP
– MRP‑CMS
– MRP‑RMS
– DCP‑CMS
– DCP‑RMS
3. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom
na podlagi 25., 27. ali 28. člena ZZdr‑1 pri:
– NP
– MRP‑CMS
– DCP‑CMS
– MRP‑RMS
– DCP‑RMS

500 točk
420 točk
6000 točk
450 točk
7000 točk

450 točk
380 točk
5000 točk
420 točk
5500 točk

400 točk
360 točk
380 točk
5000 točk
5800 točk
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4. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom
na podlagi 34. člena ZZdr‑1 pri:
− NP, MRP‑CMS in DCP‑CMS
− MRP‑RMS
− DCP, RMS
5. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno
farmacevtsko obliko oziroma jakost v skupnem
predlogu za pridobitev dovoljenja za promet z
zdravilom pri:
− NP
− MRP/DCP‑CMS
− MRP/DCP‑RMS
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15. člen
200 točk
3500 točk
4600 točk

100 točk
100 točk
1750 točk.

12. člen
(pristojbine za strokovno svetovanje)
(1) Pristojbine v zvezi z usmeritvami in nasveti agencije
glede priprave oziroma strokovne vsebine delov dokumentacije
o zdravilu na zahtevo stranke se plačajo v višini 700 točk.
(2) Pristojbine v zvezi z vlogo imetnika dovoljenja za
promet za priporočilo skupine CMD(h) oziroma CMD(v) o razvrstitvi spremembe, ki ni opredeljena v smernicah iz tretjega
odstavka prejšnjega člena in je Republika Slovenija v vlogi
države poročevalke, se plačajo v višini 660 točk.
13. člen
(pristojbine za razširitev dovoljenja za promet)
Pristojbine za obravnavo vlog za razširitev dovoljenja za
promet z zdravili, so naslednje:
1. pri obravnavi vlog za razširitev dovoljenja za promet z
zdravili pri:
320 točk
250 točk
280 točk
3000 točk

2. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno farmacevtsko obliko oziroma jakost v skupnem predlogu za razširitev
dovoljenja za promet pri:
– NP
– MRP/DCP‑CMS
– MRP/DCP‑RMS

100 točk
100 točk
1750 točk.
14. člen

(pristojbine za podaljšanje dovoljenja za promet)
Pristojbine v zvezi s podaljšanjem dovoljenja za promet z
zdravilom so naslednje:
1. za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom pri:
– NP
– MRP/DCP‑CMS
– MRP/DCP‑RMS

300 točk
250 točk
2350 točk

2. za podaljšanje dovoljenja za promet za dodatno farmacevtsko obliko oziroma jakost v skupnem predlogu za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom pri:
– NP
– MRP/DCP‑CMS
– MRP/DCP‑RMS

Pristojbine v zvezi z vlogo za uvrstitev zdravila na seznam medsebojno zamenljivih zdravil v okviru samostojnega
postopka za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti se plačajo
v višini 130 točk.
16. člen

(3) Pristojbine v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z
zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki izpolnjuje pogoje majhne uporabe oziroma manjše živalske vrste (MUMS
– minor uses/minor species), določene v smernicah Odbora za
zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri Evropski
agenciji za zdravila (EMEA), se plačajo v višini iz prejšnjega
odstavka, zmanjšani za 20 %.

– NP
– MRP‑CMS
– DCP‑CMS
– MRP/DCP‑RMS

(pristojbine za uvrstitev zdravila na seznam medsebojno
zamenljivih zdravil)

50 točk
50 točk
500 točk.

(pristojbine v zvezi s spremembami tipa I in tipa II)
Pristojbine v zvezi s spremembami tipa I in tipa II so
naslednje:
1. pri priglasitvi spremembe tipa IA pri:
– NP
50 točk
– MRP/DCP‑CMS
50 točk
– MRP/DCP‑RMS
660 točk
2. pri priglasitvi spremembe tipa IB pri:
– NP
70 točk
– MRP/DCP‑CMS
70 točk
– MRP/DCP‑RMS
750 točk
3. pri priglasitvi spremembe tipa IA in IB za
dodatno farmacevtsko obliko oziroma jakost v skupnem predlogu za odobritev spremembe pri:
– NP
20 točk
– MRP/DCP‑CMS
20 točk
– MRP/DCP‑RMS
250 točk
4. pri odobritvi spremembe tipa II pri:
– NP
110 točk
– MRP/DCP‑CMS
90 točk
– MRP/DCP‑RMS
1100 točk
5. pri odobritvi spremembe tipa II za dodatno
farmacevtsko obliko oziroma jakost v skupnem predlogu za odobritev spremembe pri:
– NP
30 točk
– MRP/DCP‑CMS
30 točk
– MRP/DCP‑RMS
400 točk.
17. člen
(pristojbine v zvezi z drugimi spremembami informacij
o zdravilu)
Pristojbine v zvezi z drugimi spremembami informacij o
zdravilu so naslednje:
1. v zvezi z uveljavitvijo sprememb informacij
o zdravilu glede na zaključke delitve dela med
državami članicami EU pri oceni rednega poročila
o varnosti zdravila za posamezno farmacevtsko
obliko oziroma jakost
2. v zvezi z uveljavitvijo sprememb informacij o zdravilu glede na zaključke delitve dela
med državami članicami EU o uporabi zdravila pri
pediatrični populaciji za posamezno farmacevtsko
obliko oziroma jakost
3. v zvezi z uveljavitvijo sprememb informacij
o zdravilu glede na zaključke farmakovigilančne skupine pri Odboru za zdravila za uporabo v
humani medicini (CHMP) pri Evropski agenciji
za zdravila (EMEA) za posamezno farmacevtsko
obliko oziroma jakost
4. v zvezi s pregledom izobraževalnega gradiva z namenom varne in učinkovite uporabe zdravila
5. v zvezi s spremembami dovoljenja za
promet z zdravilom, ki so nastale po zaključeni arbitraži zaradi usklajevanja različnih odločitev držav
članic EU ali zaščite interesov EU za posamezno
farmacevtsko obliko oziroma jakost

70 točk

70 točk

70 točk
70 točk

70 točk
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6. pri priglasitvi spremembe navodila za uporabo in ovojnine, ki niso v povezavi s spremembo
povzetka glavnih značilnosti zdravila za posamezno farmacevtsko obliko oziroma jakost

Št.

20 točk.

18. člen
(pristojbine za prenos ali prenehanje dovoljenja
za promet z zdravilom)
Pristojbine v zvezi s prenosom in prenehanjem dovoljenja
za promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom so naslednje:
1. za prenos dovoljenja za promet z zdravilom na drugo pravno ali fizično osebo
2. najvišje pristojbine pri hkratnem prenosu
več dovoljenj za promet z zdravilom na drugo
pravno ali fizično osebo
3. za prenehanje dovoljenja za promet z
zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za
promet z zdravilom za posamezno farmacevtsko
obliko oziroma jakost

50 točk
100 točk

20 točk.

19. člen
(pristojbine za oceno PSUR)
Pristojbine v zvezi z oceno rednega poročila o varnosti
zdravila (PSUR) za zdravila z neomejenim dovoljenjem za
promet z zdravilom glede na postopek, na podlagi katerega je
zdravilo pridobilo dovoljenje za promet, so naslednje:
– NP
– MRP/DCP‑CMS
– MRP/DCP‑RMS

300 točk
50 točk
2350 točk.

20. člen
(pristojbine za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora)
Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo, podaljšanjem,
prenosom in prenehanjem dovoljenja za promet s tradicionalnimi zdravili rastlinskega izvora po poenostavljenem postopku
so naslednje:
1. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom pri:
– NP na podlagi 36. člena ZZdr‑1, če ni
monografije Skupnosti
– NP na podlagi 36. člena ZZdr‑1, če je
monografija Skupnosti
– MRP in DCP‑CMS
– MRP‑RMS
– DCP‑RMS
2. za izdajo dovoljenja za promet za
dodatno farmacevtsko obliko oziroma jakost v
skupnem predlogu za pridobitev dovoljenja za
promet z zdravilom pri:
– NP
– MRP/DCP‑CMS
– MRP/DCP‑RMS
3. za razširitev dovoljenja za promet z
zdravilom pri
– NP
– MRP/DCP‑CMS
– MRP/DCP‑RMS
4. pristojbine za izdajo dovoljenja za promet
za dodatno farmacevtsko obliko oziroma jakost
v skupnem predlogu za razširitev dovoljenja za
promet so enake pristojbinam iz 2. točke 13. člena tega pravilnika
5. za obravnavo sprememb tipa I in II dovoljenja za promet z zdravilom so enake pristojbinam iz 16. člena tega pravilnika

300 točk
240 točk
200 točk
4000 točk
4500 točk

100 točk
100 točk
1750 točk

200 točk
160 točk
2000 točk
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6. za obravnavo drugih sprememb dovoljenja za promet z zdravilom so enake pristojbinam
iz 17. člena tega pravilnika
7. za podaljšanje dovoljenja za promet z
zdravilom pri
– NP
– MRP/DCP‑CMS
– MRP/DCP‑RMS
8. pristojbine za podaljšanje dovoljenja za
promet za dodatno farmacevtsko obliko oziroma
jakost v skupnem predlogu za podaljšanje dovoljenja za promet so enake pristojbinam iz 2. točke
14. člena tega pravilnika
9. za prenos ali prenehanje dovoljenja za
promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom so enake pristojbinam
iz 18. člena tega pravilnika.

3313

200 točk
160 točk
2000 točk

21. člen
(pristojbine za homeopatska zdravila)
Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo, podaljšanjem,
prenosom in prenehanjem dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom so naslednje:
1. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku,
ki vsebuje eno homeopatsko surovino, za eno
farmacevtsko obliko‑NP
2. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku,
ki vsebuje dve do tri homeopatske surovine, za
eno farmacevtsko obliko‑NP
3. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku,
ki vsebuje do tri homeopatske surovine, za eno
farmacevtsko obliko‑MRP/DCP‑CMS
4. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku,
ki vsebuje do tri homeopatske surovine, za eno
farmacevtsko obliko‑MRP/DCP‑RMS
5. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku,
ki vsebuje več kot tri homeopatske surovine, za
eno farmacevtsko obliko‑NP
6. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku,
ki vsebuje več kot tri homeopatske surovine, za
eno farmacevtsko obliko‑MRP/DCP‑CMS
7. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku,
ki vsebuje več kot tri homeopatske surovine, za
eno farmacevtsko obliko‑MRP/DCP‑RMS
8. dodatne pristojbine za izdajo dovoljenja
za promet s homeopatskim zdravilom iz 1., 2. in
5. točke tega člena za vsako dodatno farmacevtsko obliko v skupnem predlogu
9. dodatne pristojbine za izdajo dovoljenja
za promet s homeopatskim zdravilom iz 3. in 6.
točke tega člena za vsako dodatno farmacevtsko
obliko v skupnem predlogu
10. dodatne pristojbine za izdajo dovoljenja
za promet s homeopatskim zdravilom iz 4. in 7.
točke tega člena za vsako dodatno farmacevtsko
obliko v skupnem predlogu
11. pri spremembi ali podaljšanju dovoljenja
za promet s homeopatskim zdravilom iz 1., 2., 3.,
5. in 6. točke tega člena

100 točk

300 točk

50 točk

4000 točk

400 točk

60 točk

4400 točk

60 točk

20 točk

1750 točk
30 točk
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12. pri spremembi ali podaljšanju dovoljenja
za promet s homeopatskim zdravilom iz 4. in
7. točke tega člena
1000 točk
13. za prenos ali prenehanje dovoljenja za
promet z zdravilom na zahtevo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom so enake pristojbinam
iz 18. člena tega pravilnika
14. za izdajo dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom v skladu s prvim odstavkom
14. člena ZZdr‑1 so enake pristojbinam za izdajo
dovoljenja za promet z zdravilom iz 11. člena tega
pravilnika.
22. člen
(pristojbine v zvezi s paralelno uvoženim zdravilom)
Pristojbine v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo
in prenehanjem dovoljenja za promet s paralelno uvoženim
zdravilom so naslednje:
1. v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in prenehanjem dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom:
– izdaja
– podaljšanje
– sprememba
– prenehanje na predlog predlagatelja

300 točk
150 točk
80 točk
20 točk

2. v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in prenehanjem dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom, za
vsako dodatno farmacevtsko obliko, jakost oziroma pakiranje
v skupnem predlogu:
– izdaja
– podaljšanje
– sprememba
– prenehanje na predlog predlagatelja

100 točk
50 točk
25 točk
10 točk

3. maksimalne pristojbine v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in prenehanjem dovoljenja za promet
s paralelno uvoženimi zdravili, za dodatne farmacevtske
oblike, jakosti oziroma pakiranja, ki se vlagajo v okviru ene
vloge:
– izdaja
– podaljšanje
– sprememba
– prenehanje na predlog predlagatelja

500 točk
250 točk
125 točk
50 točk.

23. člen
(pristojbine v zvezi s pregledom navodila za uporabo
in označevanja zdravil, ki so na seznamu nujnih zdravil)
Pristojbine v zvezi s pregledom navodila za uporabo in
označevanja zdravil, ki so na seznamu nujnih zdravil se plačajo
v višini 50 točk.
24. člen
(pristojbine za dovoljenje za uporabo ovojnine v tujem jeziku
z nalepko v slovenskem jeziku)
Pristojbina za izdajo dovoljenja za uporabo ovojnine v
tujem jeziku z nalepko v slovenskem jeziku in uporabo navodila
za uporabo v tujem jeziku z dodanim navodilom za uporabo
v slovenskem jeziku na podlagi tretjega odstavka 72. člena
ZZdr‑1 se plača v višini 30 točk.

26. člen
(pristojbina pri spremembi razvrstitve zdravila)
Pristojbina v zvezi s spremembo razvrstitve zdravila glede
režima predpisovanja in izdaje zdravila oziroma mesta izdaje
zdravila se plača v višini 100 točk.
27. člen
(pristojbina za odobritev oglaševanja cepiv)
Pristojbina za preverjanje vsebine oglaševanja in odobritev oglaševanja zdravil, ki se uporabljajo v programih cepljenja,
širši javnosti se plača v višini 200 točk.
28. člen
(pristojbine v zvezi z določitvijo izredne višje
dovoljene cene zdravila)
(1) Pristojbine v zvezi z določitvijo izredne višje dovoljene cene zdravila za zdravila za uporabo v humani medicini z
izkazano skupno letno porabo javnih sredstev za vsa pakiranja zdravila, ki jih ima zavezanec za oblikovanje cen na trgu
Republike Slovenije, nad 50.000 eurov, oziroma z ugotovljeno
tarčno populacijo bolnikov, ki jo opredeljuje področje terapevtskih indikacij zdravila, v obsegu nad 1000 bolnikov v Republiki
Sloveniji, so naslednje:
– določitev izredne višje dovoljene cene
zdravila ‑ na ravni ATC5 oziroma posameznih
kombinacij
– določitev izredne višje dovoljene cene
zdravila ‑ dodatna farmacevtska oblika
– določitev izredne višje dovoljene cene
zdravila ‑ dodatna jakost zdravila
– določitev izredne višje dovoljene cene
zdravila ‑ dodatno pakiranje
– prenehanje veljavnosti izredne višje
dovoljene cene na predlog zavezanca

120 točk
20 točk
15 točk
5 točk
15 točk.

(2) Pristojbine v zvezi z določitvijo izredne višje dovoljene
cene zdravila za ostala zdravila za uporabo v humani medicini
so naslednje:
– določitev izredne višje dovoljene cene
zdravila ‑ na ravni ATC5 oziroma posameznih
kombinacij učinkovin
– določitev izredne višje dovoljene cene
zdravila ‑ dodatna farmacevtska oblika
– določitev izredne višje dovoljene cene
zdravila ‑ dodatna jakost zdravila
– prenehanje veljavnosti izredne višje dovoljene cene na predlog zavezanca

40 točk
5 točk
5 točk
5 točk.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena se pristojbine ne plačajo za zdravila za uporabo v
humani medicini, ki jih ima zavezanec za oblikovanje cen na
trgu Republike Slovenije, pri katerih skupna letna vrednost
prometa za vsa pakiranja ne presega 15.000 eurov na milijon
prebivalcev z dostopom do zdravila na trgu Republike Slovenije
oziroma kadar zdravila ni na trgu Republike Slovenije, na trgih
EU oziroma Evropskega gospodarskega prostora.
29. člen
(vračilo pristojbin)
Če predlagatelj pred zaključkom postopka umakne zahtevek, se mu lahko, na podlagi njegove pisne zahteve, vrne
največ polovica vplačane pristojbine.

25. člen

3. KONČNI DOLOČBI

(pristojbine za razvrščanje izdelkov med zdravila)

30. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 4. do vključno 16. člena in 18. člen Pravilnika o pristojbinah

Pristojbina v zvezi z razvrstitvijo izdelka med zdravila in
izdajo potrdila oziroma strokovnega mnenja o razvrstitvi izdelka
med zdravila se plača v višini 60 točk.

Uradni list Republike Slovenije
in stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 3/07), 1., 2., 3. člen in 17. člen pa
le v delu, ki se nanaša na zdravila.
31. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-0015/2009
Ljubljana, dne 4. decembra 2009
EVA 2008-2711-0169
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1017.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov

Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), drugega odstavka 91. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni
list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – Zdoh‑2D
in 110/09) in drugega odstavka 73. člena Zakona o plačilnem
prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan‑1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP
in 58/09 – ZplaSS) izdaja minister za finance

Št.
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list
RS, št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08 in
32/09, 112/09) se v prilogi Osnovni seznam podračunov JFP
skupine A:
– nadomesti podatke podračunov JFP s podatki, ki so
navedeni v Osnovnem seznamu sprememb podračunov JFP
skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
– doda podračune JFP in njihove podatke, ki so navedeni
v Osnovnem seznamu novih podračunov JFP skupine A, ki je
priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
– črta podračune JFP in njihove podatke, ki so navedeni
v Osnovnem seznamu ukinjenih podračunov JFP skupine A, ki
je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
2. člen
V dopolnilnem seznamu podračunov JFP skupine A, ki je
priloga pravilnika in njegov sestavni del, se pri oznaki občine
093 nadomesti naziv občine »Podvelka‑Ribnica« z nazivom
»Podvelka«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-9/2010/01
Ljubljana, dne 15. marca 2010
EVA 2010-1611-0062
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

Priloge
06726

06734
19

19

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

16136
16136
16136
16136
16136
16136
16136
16136

16128

16128

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Carinska uprava RS
Carinska uprava RS
Carinska uprava RS
Carinska uprava RS
Carinska uprava RS
Carinska uprava RS
Carinska uprava RS
Carinska uprava RS

Davčna uprava RS

Davčna uprava RS

7

Naziv

1/6

16136
16136
16136
16136
16136
16136
16136
16136

16128

16128

8

SKRBNIK
Šifra PU

25 / 26. 3. 2010

Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A.xls/Spremenjeni_osnovni

01100-8450002646
01100-8450009436
01100-8450017584
01100-8450025538
01100-8450027672
01100-8450030679
01100-8450163666
01100-8450163763

7060017

7060033

3

Podkonto

Št.

01100-1001110261

2
Davek na izplačane plače
Zamudne obresti od pozneje vplačanega in ukinjenega davka na izplačane
plače
Pozneje vplačani in ukinjeni davek na izplačane plače
Prehodni podračuni Carinske uprave RS
Carinski urad Ljubljana
Carinski urad Celje
Carinski urad Sežana
Carinski urad Maribor
Carinski urad Dravograd
Carinski urad Murska Sobota
Carinski urad Celje - davčna izvršba
Carinski urad Sežana - davčna izvršba
Upravne takse

Naziv podračuna JFP

3316 /

01100-1000178673

1

Podračun JFP

Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A

Stran
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2
Upravne takse (tar. št. 1 - 10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT) - državne

Naziv podračuna JFP

3
7111002

Podkonto
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2/6

NADZORNIKI
SKRBNIK
Šifra PU
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
8
25127
07293
11, 19 12157, 15261, 15377,
Vsa ministrstva in organi v sestavi,
Agencija za telekomunikacije,
16110, 16128, 16136,
radiofuzijo in pošto RS, AJPES,
16179, 16195, 16411,
Carinska uprava RS, centri za socialno
17116, 17140, 17159,
delo, DARS, EKO sklad, Javna
18112, 19119, 19127,
agencija RS za zdravila in medicinske
19135, 19143, 19151,
pripomočke, Javni sklad RS za razvoj
20117, 20206, 21113,
kadrov in štipendije, sodišča, srednje
21202, 21210, 21237,
šole, Uprava RS za izvrševanje
21261, 21288, 23116,
kazenskih sankcij, upravne enote,
23124, 23140, 23183,
Vlada RS Urad za verske skupnosti,
23213, 23426, 24112,
Zbornica laboratorijske medicine
24120, 24155, 24180,
Slovenije, Zbornica zdravstvene in
25119, 25127, 25135,
babiške nege Slovenije, zdravstveni
25224, 25232, 26115,
domovi, Upravne enote
26131, 27111, 27138,
27154, 27170, 27650,
28401, 30112, 30155,
30171, 30198, 30236,
30252, 30260, 30279,
30295, 30317, 30325,
30333, 30341, 30350,
30368, 30384, 30392,
30406, 30430, 30473,
30520, 30554, 30562,
30570, 30589, 30600,
30627, 30635, 30651,
30660, 30678, 30708,
31119, 32115, 32123,
32140, 33111, 33138,
33146, 35114, 35130,
35149, 36455, 42188,
42218, 42226, 42234,
62014-62588, 69396,
70149, 70173, 70360,
90026, 90034, 90042,
92479, 96032, 96091

Št.

Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A.xls/Spremenjeni_osnovni

1
01100-1000315637

Podračun JFP

Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A
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Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A.xls/Spremenjeni_osnovni

01100-8450058227
01100-8450058324
01100-8450081410

01100-8450058130

01100-8450058033

7120010
7120010
7120087

7120010

7120010

7120087
7120087

01100-8450057839
01100-8450057936

Prehodni podračun Okrajnega sodišča v Ljutomeru, stroški postopka
Prehodni podračun Okrajnega sodišča v Ljutomeru, stroški postopka vmesni
Prehodni podračun Okrajnega sodišča v Ljutomeru, globe za prekrške po
občinskih odlokih
Prehodni podračun Okrajnega sodišča v Ljutomeru, vmesni - globe za
prekrške po občinskih odlokih
Prehodni podračun Okrajnega sodišča v Ljutomeru, globe
Prehodni podračun Okrajnega sodišča v Ljutomeru, globe - vmesni
Inšpektorat za javno upravo - povprečnine oz. sodne takse in stroški postopka
sodišča
Denarne kazni in stroški postopka o prekršku za kršitve državnih predpisov

Inšpektorat RS elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto - 7120087
taksa na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka

7120010

7111177

7111088

11

11

11

42200
42200
31127

42200

42200

42200
42200

32140

32140

28401

23140, 23213

Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Inšpektorat za javno upravo

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Inšpektorat RS za elektronske
komunikacije, elektronsko podpisovanje
in pošto
Inšpektorat RS za elektronske
komunikacije, elektronsko podpisovanje
in pošto
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Murski Soboti

Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike slovenije

Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, Fitosanitarna
uprava RS

NADZORNIKI
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
08095
11, 19 12157, 15377, 16110,
Vsa ministrstva in organi v sestavi,
upravne enote, Zavod RS za
16128, 16136, 16179,
zaposlovanje, Javna agencija RS za
16195, 17116, 17140,
zdravila in medicinske pripomočke,
17159, 18112, 19119,
Upravne enote
19127, 19135, 19143,
19151, 20117, 21113,
21202, 21210, 21237,
21261, 23116, 23124,
23140, 23183, 23213,
24112, 24120, 24155,
24180, 25119, 25127,
25135, 25224, 25232,
26115, 26131, 26425,
27111, 27138, 27154,
27170, 27650, 31119,
32115, 32123, 32140,
33111, 33138, 33146,
35114, 35130, 35149,
36455, 62014-62588

3/6

42200
42200
31119

42200

42200

42200
42200

21270

21270

28401

23140

26425

8

SKRBNIK
Šifra PU

25 / 26. 3. 2010

01100-8450049982

01100-8450049885

Prehodni podračuni prekrškovnih državnih organov
Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in
pošto - denarne kazni za prekrške - globe

Državne upravne takse za preglede pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in
vina v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 45 iz ZUT) ter posebne takse na
področju zdravstvenega varstva rastlin
Druge pristojbine
Pristojbina za uporabo radijskih frekvenc - na področju telekomunikacij

01100-1003185091

3
7111010

Podkonto

Št.

01100-1008302908

2
Upravne takse s področja notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. št. 11 - 26 iz
ZUT) - državne

Naziv podračuna JFP

3318 /

1
01100-1000343476

Podračun JFP

Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

11

11

42170

31127

Okrožno sodišče v Kranju

Inšpektorat za javno upravo

4/6

42170

31119

NADZORNIKI
SKRBNIK
Šifra PU
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
8
21237
07366
11, 19 12157, 13110, 15377,
Vsa ministrstva in organi v sestavi,
upravne enote, sodišča, Davčna
16110, 16128, 16136,
uprava RS (prisilna izterjava), Javna
16179, 16195, 17116,
agencija RS za zdravila in medicinske
17140, 17159, 18112,
pripomočke, Upravne enote
19119, 19127, 19135,
19143, 19151, 20117,
21113, 21202, 21210,
21237, 21261, 23116,
23124, 23140, 23183,
23213, 24112, 24120,
24155, 24180, 25119,
25127, 25135, 25224,
25232, 26115, 26131,
27111, 27138, 27154,
27170, 27650, 31119,
32115, 32123, 32140,
33111, 33138, 33146,
35114, 35130, 35149,
36455, 41114, 42110,
42129, 42145, 42153,
42161, 42170, 42188,
42196, 42200, 42218,
42226, 42234, 42242,
42250, 46116, 50113,
50121, 50130, 50148,
50156, 62014-62588

25 / 26. 3. 2010 /
Stran

Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A.xls/Spremenjeni_osnovni

7120010

7120010

3
7120036

Podkonto

Št.

Drugi prihodki

Inšpektorat za javno upravo - denarne kazni za prekrške - globe
Denarne kazni in stroški postopka o prekršku za kršitve občinskih predpisov
Prehodni podračun Okrajnega sodišča v Kranju - PR - globe za CPP in JRM

01100-8450081507

01100-8450074523

2
Druge globe, denarne kazni in odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega
zneska

Naziv podračuna JFP

1
01100-1000518755

Podračun JFP

Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A

Uradni list Republike Slovenije

3319

3
7130007

Podkonto

25 / 26. 3. 2010

5/6

NADZORNIKI
SKRBNIK
Šifra PU
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
8
16110
11
vsa ministrstva in organi v sestavi,
12157, 15377, 16110,
sodišča, upravne enote, Javna
16128, 16136, 16179,
agencija RS za zdravila in medicinske
16195, 17116, 17140,
pripomočke, Upravne enote
17159, 18112, 19119,
19127, 19135, 19143,
19151, 21113, 21202,
21210, 21237, 21261,
23116, 23124, 23140,
23183, 23213, 24112,
24120, 24155, 24180,
25119, 25127, 25135,
25224, 25232, 26115,
26131, 27111, 27138,
27154, 27170, 27650,
31119, 32115, 32123,
32140, 33111, 33138,
33146, 35114, 35130,
35149, 36455, 41114,
42110, 42129, 42145,
42153, 42161, 42170,
42188, 42196, 42200,
42218, 42226, 42234,
42242, 42250, 46116,
50113, 50121, 50130,
50148, 50156, 62014-62588

Št.

Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A.xls/Spremenjeni_osnovni

2
Prihodki od prodaje blaga in storitev - državnih organov

Naziv podračuna JFP

3320 /

1
01100-1000611681

Podračun JFP

Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2

Občina Bled - komunalni prispevek za kanalizacijo
PODRAČUNI OBČINSKIH IN KRAJEVNIH SAMOPRISPEVKOV
Krajevni samoprispevek v naselju Senadole

Drugi nedavčni prihodki - države

Naziv podračuna JFP

7141092

7141050

3
7141009

Podkonto

75183

75027

Občina Divača

Občina Bled

25 / 26. 3. 2010 /
Stran

6/6

75183

75027

NADZORNIKI
SKRBNIK
Šifra PU
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
8
16110
07528
11, 19 12157, 15377, 16110,
vsa ministrstva in organi v sestavi,
sodišča, upravne enote, Davčna
16128, 16136, 16179,
uprava RS (prisilna izterjava), Javna
16187, 16195, 17116,
agencija RS za zdravila in medicinske
17140, 17159, 18112,
pripomočke, Upravne enote
19119, 19127, 19135,
19143, 19151, 20117,
21113, 21202, 21210,
21237, 21261, 23116,
23124, 23140, 23183,
23213, 24112, 24120,
24155, 24180, 25119,
25127, 25135, 25224,
25232, 26115, 26131,
27111, 27138, 27154,
27170, 27650, 31119,
32115, 32123, 32140,
33111, 33138, 33146,
35114, 35130, 35149,
36455, 41114, 42110,
42129, 42145, 42153,
42161, 42170, 42188,
42196, 42200, 42218,
42226, 42234, 42242,
42250, 46116, 50113,
50121, 50130, 50148,
50156, 62014-62588

Št.

Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A.xls/Spremenjeni_osnovni

01219-8424190256

01203-8450054441

1
01100-1000621284

Podračun JFP

Osnovni seznam sprememb podračunov JFP skupine A

Uradni list Republike Slovenije
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Občina Kostanjevica na Krki - stroški postopka sodišča, odmerjeni po zavrnitvi ali
zavrženju zahteve za sodno varstvo
Občina Šentjernej - stroški postopka sodišča, odmerjeni po zavrnitvi ali zavrženju
zahteve za sodno varstvo
Občina Šmarješke toplice - stroški postopka sodišča, odmerjeni po zavrnitvi ali
zavrženju zahteve za sodno varstvo

mi_finance01_2.xls/Novi_osnovni

01100-8450166188

01100-8450166091

01100-8450165994

01100-8450165897

Prehodni podračuni prekrškovnih državnih organov
Ministrstvo za pravosodje - povprečnine oz. sodne takse in drugi stroški občinskega
organa na podlagi Zakona o prekrških
Občina Zreče -stroški postopka sodišča odmerjeni po zavrnitvi zahteve za sodno
varstvo
Občina Vojnik - stroški postopka sodišča odmerjeni
po zavrnitvi ali zavrženju zahteve za sodno varstvo
Občina Slov. Konjice - stroški postopka sodišča odmerjeni po zavrnitvi zahteve za
sodno varstvo
Občina Dobje - stroški postopka sodišča odmerjeni po zavrnitvi zahteve za sodno
varstvo
Občina Dobrna - stroški postopka sodišča odmerjeni po zavrnitvi ali zavrženju
zahteve za sodno varstvo
Mestna občina Slovenj Gradec - stroški postopka sodišča, odmerjeni po zavrnitvi ali
zavrženju zahteve za sodno varstvo
Občina Oplotnica - stroški postopka odmerjeni po zavrnitvi zahteve za sodno varstvo

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7047320

7047010

7047002
11

11

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

77054

76198

76961

76708

76120

76546

76538

76147

76392

76449

20117

23116

25232

25232

16136
16136
16136
16136
16136
16136
16136
16136

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Občina Šmarješke toplice

Občina Šentjernej

Občina Kostanjevica na Krki

Občina Oplotnica

Mestna občina Slovenj Gradec

Občina Dobrna

Občina Dobje

Občina Slovenske Konjice

Občina Vojnik

Občina Zreče

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Agencija RS za okolje

Agencija RS za okolje

CURS
CURS
CURS
CURS
CURS
CURS
CURS
CURS

7

Naziv

1/1

23116

25232

25232

8

SKRBNIK
Šifra PU

25 / 26. 3. 2010

01100-8450165703

01100-8450165606

01100-8450165509

01100-8450165412

01100-8450165315

01100-8450165218

01100-8450165121

01100-1008303587

01100-1003209923

01100-1003208371

3

Podkonto

Št.

01100-8450166285
01100-8450166382
01100-8450166479
01100-8450166576
01100-8450166673
01100-8450166770
01100-8450166867
01100-8450167061

2
Prehodni podračuni Carinske uprave RS
Carinski urad Dravograd - davčna izvršba
Carinski urad Jesenice - davčna izvršba
Carinski urad Murska Sobota - davčna izvršba
Carinski urad Maribor - davčna izvršba
Carinski urad Koper - davčna izvršba
Carinski urad Brežice - davčna izvršba
Carinski urad Ljubljana - davčna izvršba
Carinski urad Nova Gorica - davčna izvršba
Okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda <kot
prihodek države>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda <kot prihodek države>
Prispevek za pridelavo GSR
Prispevek za pridelavo GSR

Naziv podračuna JFP

3322 /

1

Podračun JFP

Osnovni seznam novih podračunov JFP skupine A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2
Davek od iger na srečo
Posebni prometni davek od Posebnih iger na srečo
Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od posebnih iger na srečo
Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic
Zamudne obresti za davek na bilančno vsoto bank
Davek na bilančno vsoto bank
Drugi prihodki
Prehodni podračun prihodkov Državnega zbora RS
PODRAČUNI OBČINSKIH IN KRAJEVNIH SAMOPRISPEVKOV
Krajevni samoprispevek KS Gaberje
Krajevni samoprispevek KS Ponikve

Naziv podračuna JFP

7141092
7141092

7033052
7033044

7044003
7044020

3

Podkonto

06890
06882

06971
06980
19
19

19
19

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

75000
76287

12114

16128
16128

16128
16128

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Občina Ajdovščina
Občina Tolmin

Državni zbor

Davčna uprava RS
Davčna uprava RS

Davčna uprava RS
Davčna uprava RS

7

Naziv

25 / 26. 3. 2010 /
Stran

1/1

75000
76287

12114

16128
16128

16128
16128

8

SKRBNIK
Šifra PU

Št.

Osnovni seznam ukinjenih podračunov JFP skupine A.xls/Ukinjeni_osnovni

01201-8424010815
01328-8425280627

01100-8450000512

01100-1000191089
01100-1000600429

01100-1000238813
01100-1000298662

1

Podračun JFP

Osnovni seznam ukinjenih podračunov JFP skupine A

Uradni list Republike Slovenije

3323

Stran

3324 /

Št.
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1018.

Odredba o seznamu standardov, ki prevzemajo
evropske standarde v skladu s Pravilnikom
o varnosti igrač

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o tehničnih
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list
RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s prvim
odstavkom 5. člena Pravilnika o varnosti igrač (Uradni list RS,
št. 62/03, 35/04 in 47/07), izdaja minister za zdravje v soglasju
z ministrom za gospodarstvo

ODREDBO
o seznamu standardov, ki prevzemajo evropske
standarde v skladu s Pravilnikom
o varnosti igrač
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam slovenskih standardov, ki
prevzemajo evropske standarde in katerih zahtevam morajo
ustrezati igrače, da velja, da izpolnjujejo osnovne zahteve iz
3. člena Pravilnika o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03,
35/04 in 47/07).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v prilogi,
ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(nadomestitev seznama)
Z dnem uveljavitve te odredbe seznam standardov iz
prejšnjega člena v celoti nadomesti Seznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti
igrač (Uradni list RS, št. 99/08).
3. člen
(začetek veljavnosti odredbe)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-31/2009
Ljubljana, dne 18. februarja 2010
EVA 2009-2711-0012
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

Priloga

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Varnost igrač – 1. del: Mehanske Safety of toys – Part 1:
in fizikalne lastnosti (vključno z
Mechanical and physical
dopolnilom A8)
properties

Naslov standarda

EN 71-1:2005+A8:2009

Oznaka referenčnega
standarda

30.4.2009

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

EN 711:2005+A6:2008
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

31.10.2009

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1

Popravek AC:2002 k standardu
SIST EN 71-3:1995/
A1:2000

Popravek AC:2003 k standardu
SIST EN 71-3:1995

SIST EN 71-3:1995/
A1:2000/
AC:2002

SIST EN 71-3:1995/
AC:2003

EN 71-3:1994/
AC:2002

EN 71-3:1994/
A1:2000/
AC:2000

–

–

15. 3. 2003

Opomba 3

EN 71-3:1988
Opomba 2.1

EN 71-2:2006
Opomba 2.1

8. 8. 2002

14. 9. 2001

12. 10. 1995

16.9.2008

–

–

(31. 10. 2000)

(30. 6. 1995)

(16.9.2008)

Št.

Corrigendum AC:2002 to
EN 71-3:1994

Corrigendum AC:2000 to
EN 71-3:1994/
A1:2000

Amendment A1:2000 to
EN 71-3:1994

3

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 71-3:1995

SIST EN 71-3:1995/
A1:2000
EN 71-3:1994/
A1:2000

EN 71-3:1994

Varnost igrač – 3. del: Migracija
določenih elementov

SIST EN 71-3:1995

Safety of toys – Part 3:
Migration of certain
elements

EN 71-2:2006+A1:2007

Varnost igrač – 2. del: Vnetljivost Safety of toys – Part 2:
Flammability
(vključno z dopolnilom A1)

SIST EN 71-2:2006
+A1:2007

Opomba: „V primeru igrač z izstrelki s priseski kot udarno površino zahteva iz klavzule 4.17.1(b), po kateri se izvede natezni preskus v skladu s klavzulo 8.4.2.3, ne zajema tveganja
zadušitve pri teh igračah“. Odločba Komisije 2007/224/ES z dne 4. aprila 2007 (UL L 96, 11.4.2007, str. 18).

SIST EN 71-1:2006
+A8:2009

Oznaka standarda

PRILOGA

Uradni list Republike Slovenije
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Amendment A3:2007 to
EN 71-4:1990
Safety of toys – Part 5:
Chemical toys (sets) other
than experimental sets
Amendment A1:2006 to
EN 71-5:1993
Safety of toys – Part 7:
Finger paints –
Requirements and test
methods
Safety of toys – Part 8:
EN 71-8:2003
Swings, slides and similar
activity toys for indoor and
outdoor family domestic use
Amendment A1:2006 to
EN 71-8:2003

Dopolnilo A3:2007 k standardu
SIST EN 71-4:1995

Varnost igrač – 5. del: Kemijske
igrače (kompleti), razen
kompletov za kemijske poskuse

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 71-5:1995

Varnost igrač – 7. del: Prstne
barve – Zahteve in preskusne
metode

Varnost igrač – 8. del: Gugalnice,
tobogani in podobne igrače za
notranje in zunanje prostočasne
aktivnosti na domu

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 71-8:2003

SIST EN 71-4:1995/
A3:2007

SIST EN 71-5:1995

SIST EN 71-5:1995/
A1:2006

SIST EN 71-7:2003

SIST EN 71-8:2003

SIST EN 71-8:2003/
A1:2006

EN 71-8:2003/
A1:2006

EN 71-7:2002

EN 71-5:1993/
A1:2006

EN 71-5:1993

EN 71-4:1990/
A3:2007

EN 71-4:1990/
A2:2003

–

9. 12. 2003

Opomba 3

–

15. 3. 2003

26. 10. 2006

Opomba 3

–

Opomba 3

Opomba 3

Opomba 3

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

31. 5. 2006

1. 9. 1993

4. 10. 2007

9. 12. 2003

5. 9. 1998

9. 2. 1991

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

(30. 11. 2006)

–

–

(31. 7. 2006)

–

(30. 11. 2007)

(31. 1. 2004)

(31. 10. 1998)

–

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1

25 / 26. 3. 2010

4

Amendment A2:2003 to
EN 71-4:1990

Dopolnilo A2:2003 k standardu
SIST EN 71-4:1995

SIST EN 71-4:1995/
A2:2003

EN 71-4:1990/
A1:1998

Amendment A1:1998 to
EN 71-4:1990

Dopolnilo A1:2000 k standardu
SIST EN 71-4:1995

SIST EN 71-4:1995/
A1:2000

EN 71-4:1990

Oznaka referenčnega
standarda

Safety of toys – Part 4:
Experimental sets for
chemistry and related
activities

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Varnost igrač – 4. del: Kompleti
za kemijske poskuse in druge
poskuse, pri katerih uporabljamo
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Opomba 3:

Opomba 2.3:

Opomba 2.2:

Opomba 2.1:

Electric toys – Safety
(IEC 62115:2003 +
A1:2004, modified)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

EN 62115:2005

Oznaka referenčnega
standarda

8.03.2006

Prva objava
referenčnega
standarda v
UL EU

Opomba 2.1

EN 50088:1996
+ A1:1996
+ A2: 1997
+A3: 2002

Oznaka
nadomeščenega
standarda

(1. 1. 2008)

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve o
skladnosti
Opomba 1
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V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomeščeni standard
(stolpec 6) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za
nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica (»dow«), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba
opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.
Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati
domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.
Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o
skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.
Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni standard preneha veljati domneva o
skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive za tiste proizvode, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami
direktive za proizvode, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane
nespremenjena.

Električne igrače – Varnost
(IEC 62115:2003 +
A1:2004, spremenjen)

SIST EN 62115:2005

Opomba 1:

Naslov standarda

Oznaka standarda
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Količnik uskladitve preživnin in nadomestil
preživnin za leto 2010

Na podlagi 82.d in 132.a člena Zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno
besedilo) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

KOLIČNIK
uskladitve preživnin in nadomestil preživnin
za leto 2010
1.
Preživnine, ki so že bile usklajene 1. aprila 2009 in preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu 2009, se
povečajo za 1,2%.
2.
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu
2009, se povečajo za 0,2%.
3.
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju
2009, se povečajo za 0,1%.
4.
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju,
juliju, avgustu in septembru 2009, ostanejo na določeni ali
dogovorjeni višini.
5.
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu oktobru
2009, se povečajo za 0,1%.
6.
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu novembru
in decembru 2009 ter v mesecu januarju 2010, ostanejo na
določeni ali dogovorjeni višini.
7.
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju
2010, se povečajo za 0,4%.
8.
Višina nadomestil preživnin se poveča za 1,2% in znaša:
– za otroka do 6. leta starosti 69,24 EUR,
– za otroka od 6. do 14. leta starosti 76,16 EUR,
– za otroka nad 14. letom starosti 90,01 EUR.
9.
Usklajeni zneski preživnin in nadomestil preživnin iz točk
od 1do 8 se uporabljajo od 1. aprila 2010.
Št. 4101-31/2010
Ljubljana, dne 15. marca 2010
EVA 2010-2611-0067
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

USTAVNO SODIŠČE
1020.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-3381/07-15
Datum: 4. 3. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Aljoše Orloviča, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba
Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 4. marca 2010

Uradni list Republike Slovenije
o d l o č i l o:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips
89/2007 z dne 21. 6. 2007 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v
Ljubljani št. I Kp 880/2005 z dne 16. 5. 2006 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 455/2001 z dne 11. 3. 2005
se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik izpodbija pravnomočno sodbo, s katero je
bil spoznan za krivega nadaljevanega kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po prvem odstavku
196. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04
– uradno prečiščeno besedilo – KZ) in sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila njegova zahteva za varstvo zakonitosti
zavrnjena kot neutemeljena.
2. Pritožnik zatrjuje kršitvi 29. in 36. člena Ustave. Navaja,
da se izpodbijane sodbe opirajo na dokaze, ki so bili pridobljeni
s kršitvijo človekovih pravic, saj so sodišča obsodilno sodbo
oprla na dokaze, zasežene med nezakonito hišno preiskavo,
zato bi morali biti izločeni. Pritožnik zatrjuje, da je bil pri hišni
preiskavi navzoč zgolj njegov oče kot imetnik stanovanja. Vsi
zaseženi predmeti naj bi bili najdeni izključno v sobi, ki jo skupaj s svojim bratom uporablja pritožnik. Zatrjuje, da njegova
soba spada v njegovo zasebno sfero (upravičene) pričakovane zasebnosti, zato je bila hišna preiskava v nasprotju s
36. členom Ustave. Tudi soba v stanovanju, ki ni pritožnikova
last, je po mnenju pritožnika zavarovana po 36. členu Ustave,
saj je treba pritožnika šteti za stanovalca in kot takšnega tudi
upravičenega do zasebnosti v prostorih, v katerih biva. Pritožnik izpodbija stališče Vrhovnega sodišča, da je dovolj, da je
pri preiskavi sodeloval in bil o njej obveščen zgolj pritožnikov
oče. Kršitev 29. člena Ustave pritožnik utemeljuje z navedbo,
da o izvedbi hišne preiskave ni bil obveščen skladno s petim
odstavkom 178. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni
list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09
– v nadaljevanju ZKP). Poudarja, da je bila hišna preiskava
namenjena odkritju obremenilnih dokazov zoper njega in ne
zoper njegovega očeta. Pritožnik se pri tem sklicuje na odločbo
Ustavnega sodišča št. Up‑430/00 z dne 3. 4. 2003 (Uradni list
RS, št. 36/03 in Odl. US XII, 57 – v nadaljevanju Up‑430/00),
kjer naj bi Ustavno sodišče zapisalo, da je navzočnost obdolžencev pri hišni preiskavi njihova ustavna pravica v skladu
z 29. členom Ustave in to ne glede na to, katero stanovanje
oziroma prostori se preiskujejo. Ker pritožniku ni bila vročena
odredba o hišni preiskavi, naj bi bil s tem onemogočen pri izvrševanju pravice do obrambe. Ustavnemu sodišču predlaga, naj
izpodbijane sodbe razveljavi in zadevo vrne v novo odločanje
pred spremenjeni senat.
3. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up‑3381/07
z dne 26. 11. 2009 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. O
sprejemu ustavne pritožbe je Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZUstS) obvestilo Vrhovno sodišče.
B. – I.
4. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up‑32/94 z dne 13. 4.
1995 (OdlUS IV, 38) že sprejelo stališče, »da je človekova
zasebnost, katere nedotakljivost zagotavlja 35. člen Ustave,
v območju človekovega bivanja bolj ali manj sklenjena celota
njegovih ravnanj in ukvarjanj, občutij in razmerij, za katero je
značilno in konstitutivno, da si jo človek oblikuje in vzdržuje
sam ali sam z najbližjimi, s katerimi je v intimni skupnosti, na
primer z življenjskim partnerjem, in da v njej biva z občutkom
varnosti pred vdorom javnosti ali kogarkoli nezaželenega. Običajen in bistven del ali vidik te celote je bivanje, domovanje;
materialno okolje zanj je bivališče, dom, stanovanje.«
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5. Pravica do nedotakljivosti stanovanja kot del pravice do
zasebnosti je posebej opredeljena v prvem odstavku 36. člena
Ustave.1 Predmet varovanja iz prvega odstavka 36. člena
Ustave je Ustavno sodišče opredelilo v odločbi št. Up‑430/00:
»Izhajajoč iz namena jamstva je predmet varovanja zaključena celota prostorov, ki jih oseba uporablja za bivanje, kjer živi
sama ali skupaj z bližnjimi ter skrito pred očmi javnosti in kamor
spusti le osebe, ki jim dovoli vpogled v najbolj skrita področja
svojega življenja. Gre za prostore, kjer oseba upravičeno pričakuje, da se jo pusti pri miru, ker je tam doma.« Ustava torej
s pravico do nedotakljivosti stanovanja ne varuje stanovanja
kot objekta, temveč varuje posameznikovo zasebnost v tem
prostoru.2 Tako Ustava poleg stanovanja kot takega3 varuje
vsak prostor, glede katerega posameznik upravičeno pričakuje
zasebnost4 in ga šteje kot svoj bivalni prostor. S pravico do
nedotakljivosti stanovanja se varuje stanovanje kot dom, kot
zasebnost, ki se dogaja v bivalnih prostorih. Bistvo te zasebnosti je namen bivati v prostoru, kjer se razvija posameznikovo
zasebno življenje, zasebnost pa je varovana pred vsakim posegom proti volji stanovalca.
6. Izvedba hišne preiskave sama po sebi pomeni poseg
v zasebnost človeka. Pogoje za omejitev pravice do nedotakljivosti stanovanja iz prvega odstavka 36. člena Ustave vsebujejo
nadaljnji odstavki omenjenega člena, po katerih ne sme nihče
brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti ali preiskati
tuje stanovanje ali druge tuje prostore (drugi odstavek). Pri
preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostori se preiskujejo (tretji odstavek), in se sme opraviti samo v
navzočnosti dveh prič (četrti odstavek). Zadnji, peti odstavek
opredeljuje pogoje, pod katerimi sme uradna oseba opraviti
preiskavo brez odločbe sodišča in izjemoma brez navzočnosti
prič.
1 Prvi odstavek 36. člena Ustave se glasi: »Stanovanje je
nedotakljivo.«
2 Na vsebinsko povezanost pravice do zasebnosti s pravico
do nedotakljivosti stanovanja kaže tudi prvi odstavek 8. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni
list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), ki se glasi:
»Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja.« Enako tudi prvi
odstavek 17. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71 in Uradni list RS, št. 35/92,
MP, št. 9/92 – MPDPP): »Nikomur se ne sme nihče samovoljno ali
nezakonito vmešavati v zasebno življenje, v družino, v stanovanje
ali dopisovanje ali nezakonito napadati njegovo čast ali ugled.«
3 Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem,
GV Založba, Ljubljana 2004, str. 507:
»Pojem 'stanovanje in drugi prostori' po 36. členu Ustave in
214. členu ZKP je širši kot pojem stanovanja, opredeljen v Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08 – SZ-1). S
tem pojmom so mišljeni ne samo stanovanjska hiša in stanovanje
v stanovanjski zgradbi, temveč vsi prostori, v katerih določena
oseba stalno ali začasno biva (npr. hotelska soba, internat), pa
tudi prostori, ki sicer niso namenjeni za bivanje, so pa z njim povezani, kot so npr. stranski prostori stanovanja (klet, podstrešje, balkon), pa tudi gospodarsko poslopje, delavnica, garaža in podobni
objekti.« Enako tudi B. M. Zupančič v: L. Šturm (ur.), Komentar
Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in
evropske študije, Ljubljana 2002, str. 388: »V kontekstu 'razumno
pričakovane zasebnosti' je pod besedo 'stanovanje' treba razumeti
ne le stanovanje v ožjem smislu, ampak tudi hotelske sobe in
sploh vse prostore, v katerih ima državljan pravico do pričakovane
zasebnosti.«
4 Doktrino o razumno pričakovani zasebnosti (reasonable
expectation of privacy) je razvilo Vrhovno sodišče ZDA, ki je v zadevi Katz, 389 U. S. 347 (1967), odločilo, da ustava varuje ljudi in ne
prostore. Kar oseba vede izpostavi javnosti, pa čeprav na svojem
domu ali v pisarni, ni predmet varstva. Kar pa skuša ohraniti kot
zasebno, čeprav na javnosti dostopnem mestu, je lahko predmet
ustavnega spora. Leta 1997 je doktrino o razumno pričakovani
zasebnosti prevzelo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice
v zadevi Halford proti Združenemu kraljestvu, sodba z dne 25. 6.
1997.
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7. Zakonsko podlago za poseganje v pravico do nedotakljivosti stanovanja pomenijo določbe ZKP, ki urejajo hišno
preiskavo. Po prvem odstavku 214. člena ZKP se sme opraviti
preiskava stanovanja in drugih prostorov obdolženca ali drugih
oseb, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena
oseba storila kaznivo dejanje, in je verjetno, da bo mogoče
pri preiskavi obdolženca prijeti ali da se bodo odkrili sledovi
kaznivega dejanja ali predmeti, ki so pomembni za kazenski
postopek. V 215. členu ZKP je v prvem odstavku določeno,
da preiskavo odredi sodišče z obrazloženo pisno odredbo, po
drugem odstavku se odredba o hišni preiskavi izroči pred začetkom preiskave tistemu, pri katerem naj se preiskava opravi.
Po prvem odstavku 216. člena ZKP ima pri hišni preiskavi pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostor se preiskuje,
ali njegov zastopnik, po tretjem odstavku pa morata biti pri
hišni preiskavi navzoči dve polnoletni priči. V 219. členu ZKP
je določena sankcija, da sodišče ne sme opreti svoje odločbe
na dokaze, pridobljene pri hišni preiskavi, ki je bila opravljena
v nasprotju s prvim odstavkom 215. člena ZKP ali s prvim in
tretjim odstavkom 216. člena ZKP.
8. Iz izpodbijanih sodb je razvidno, da je dežurna preiskovalna sodnica izdala obrazloženo pisno odredbo za opravo
preiskave stanovanja, katerega imetnik je pritožnikov oče in ga
hkrati uporablja tudi pritožnik. Ob opravi preiskovalnega dejanja
pritožnika ni bilo doma, zato so policisti odredbo za hišno preiskavo vročili pritožnikovemu očetu, tudi stanujočemu na tem
naslovu. Pri preiskavi so bili ves čas navzoči pritožnikov oče
ter dve polnoletni priči. Zapisnik o hišni preiskavi in zapisnik o
zasegu predmetov je podpisal pritožnikov oče.
9. Vrhovno sodišče je v izpodbijani sodbi zavzelo stališče,
da gre v obravnavanem primeru za skupno stanovanje, »saj
v spisu ni podatka, da bi šlo za ločeno stanovanje in tudi ne
podatka, da oče ni sostanovalec oziroma, da je izključno obsojenec skupaj s svojim bratom uporabnik sobe, v kateri so ob
izvedbi odredbe o hišni preiskavi bile zasežene stvari. V takem
položaju ni mogoče sklepati, da je bila s hišno preiskavo kršena
obsojenčeva ustavna pravica po tretjem odstavku 36. člena
Ustave, ker mu kot stanovalcu ni bila omogočena njegova navzočnost pri izvedbi hišne preiskave. V tako nastalem položaju
namreč zadostuje prisotnost enega od družinskih članov, kar je
bilo zagotovljeno z navzočnostjo obsojenčevega očeta.« Vrhovno sodišče je v izpodbijani sodbi tudi ugotovilo, da »obramba
v teku postopka pred pravnomočnostjo ni sprožila vprašanja
zakonitosti hišne preiskave, kar bi narekovalo morebitno ugotavljanje novih dejstev«, in opozorilo, da se v postopku z zahtevo
za varstvo zakonitosti glede na drugi odstavek 420. člena ZKP
ni dovoljeno sklicevati na nova dejstva.
10. Takšno stališče Vrhovnega sodišča po oceni Ustavnega sodišča ni ustavno sporno. V obravnavanem primeru je
šlo za preiskavo stanovanja, v katerem biva več oseb oziroma
družina, torej družinskega stanovanja. Res je, da vsak posameznik, tudi družinski član, sam uresničuje svojo zasebnost
kadarkoli in kjerkoli to želi. Po eni strani se lahko od drugih
izolira tako, da se pred njimi umakne, po drugi strani pa sam
odloča, s kom in kako intenzivno bo zasebnost delil. Vendar
vsak posameznik uveljavlja svoje pravice samo do meje, kjer
se začnejo pravice drugih. Tako v primeru, ko v stanovanju
živi družina, vsak posamezni član te družine lahko pričakuje
zasebnost navzven, ne pa tudi znotraj družine, saj je stanovanje skupen prostor, v katerem živijo vsi. Za poseg v zasebnost
namreč gre, ko se človek nahaja v prostoru, kjer upravičeno
pričakuje, da bo sam, kar pa družinsko stanovanje ni. Po konceptu pričakovane zasebnosti je treba tehtati dva elementa:
pričakovanje zasebnosti in upravičenost pričakovanja,5 prav
slednje mora biti takšno, da ga je družba pripravljena sprejeti
kot upravičeno. Tako posamezni družinski član ne more pričakovati zasebnosti pred drugimi družinskimi člani, ki živijo z njim
v istem stanovanju, razen če bi medsebojno uredili poseben
način uporabe posameznih prostorov. Družino namreč v poseb5 Tako tudi G. Klemenčič in drugi, Vaše pravice v policijskih
postopkih, Založba Pasadena, Ljubljana 2002, str. 155.
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no obliko zasebnosti povezujejo poleg biološke zveze oziroma
krvnega sorodstva tudi medsebojna čustva, starost, osebne
in socialne obveznosti, odgovornost, finančne in gospodarske
okoliščine ter splošne socialne okoliščine. Zato gre v primeru
družinskega stanovanja pri konceptu pričakovane zasebnosti
za deljeno zasebnost med posameznimi družinskimi člani, ki
skupaj stanujejo, si delijo skupne prostore oziroma nimajo dogovorjene izključne uporabe posameznih prostorov. Ta deljena
zasebnost je pomembna tudi navzven, ko gre za njeno varstvo
proti tretjim osebam. Bistvena je za razlago tretjega odstavka
36. člena Ustave, ki daje pravico do navzočnosti »tistemu,
čigar stanovanje ali prostori se preiskujejo«. Temu ustavnemu
pogoju je v primerih, kot je glede na ugotovljeno dejansko stanje obravnavani primer, zadoščeno, če je ob izvedbi preiskave
stanovanja navzoč en polnoletni družinski član stanovanja, ki
je predmet preiskave.
11. Glede na okoliščine tega primera in ob upoštevanju
dejstva, da je bil ves čas hišne preiskave navzoč eden od
polnoletnih družinskih članov preiskovanega stanovanja, stališče Vrhovnega sodišča ni v neskladju s tretjim odstavkom
36. člena Ustave in zato ne posega nedopustno v pravico do
nedotakljivosti stanovanja iz prvega odstavka 36. člena Ustave.
Pritožniku zato ta pravica ni bila kršena.
B. – II.
12. Pritožnik zatrjuje kršitev pravnih jamstev v kazenskem
postopku iz 29. člena Ustave z navedbo, da o izvedbi preiskovalnega dejanja hišne preiskave ni bil obveščen v skladu s petim odstavkom 178. člena ZKP. Pri tem se sklicuje na odločbo
Ustavnega sodišča št. Up‑430/00, kjer naj bi Ustavno sodišče
zapisalo, da je navzočnost obdolžencev pri hišni preiskavi
njihova ustavna pravica v skladu z 29. členom Ustave in to ne
glede na to, katero stanovanje oziroma prostori se preiskujejo.
Ustavno sodišče pripominja, da je v citirani odločbi opravilo
presojo zatrjevanih kršitev z vidika pravic iz 22. in 36. člena
Ustave, s kršitvijo pravic iz 29. člena Ustave pa se v tej odločbi
Ustavno sodišče ni ukvarjalo.
13. Ustavno sodišče je v primeru, ko je presojalo pravico
obdolženca do navzočnosti pri opravi preiskovalnega dejanja
ogleda v predkazenskem postopku, že zavzelo stališče, da
pravica do navzočnosti pri opravljanju preiskovalnih dejanj,
ki jih v predkazenskem postopku opravlja policija, ni zajeta z
ustavnimi jamstvi v okviru 29. člena Ustave, temveč ta pravica
izhaja iz pravice do enakosti orožij, ki jo zagotavlja 22. člen
Ustave. Ta določba zagotavlja obdolžencu enako varstvo pravic
v razmerju do nasprotne stranke v postopku, v kazenskem postopku torej do države oziroma do državnega tožilca (odločba
Ustavnega sodišča št. Up‑3367/07 z dne 2. 7. 2009, Uradni list
RS, št. 67/09).
14. Državni tožilec in zagovornik sta lahko navzoča pri
hišni preiskavi (tretji odstavek 178. člena ZKP). Po petem
odstavku istega člena mora preiskovalni sodnik na primeren
način obvestiti državnega tožilca, obdolženca, zagovornika in
oškodovanca, kdaj in kje bodo opravljena druga preiskovalna
dejanja, pri katerih so lahko navzoči, razen če bi bilo nevarno
odlašati. Pritožnik o izvedbi hišne preiskave v predkazenskem
postopku ni bil obveščen in mu torej ni bila dana možnost, da
bi bil pri njeni izvedbi navzoč. To pomeni, da je bilo s tem poseženo v pritožnikovo pravico iz 22. člena Ustave, zato je moralo
Ustavno sodišče oceniti, ali je bil tak poseg dopusten.
15. Posegi v človekove pravice so dopustni samo v primerih, ko jih dovoljuje Ustava oziroma kadar to zahtevajo pravice drugih ali javna korist, ko torej za poseg obstaja ustavno
dopusten cilj (tretji odstavek 15. člena Ustave). Po ustaljeni
ustavnosodni presoji je treba poleg tega vselej oceniti še, ali je
ta v skladu z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s
tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države tudi v primerih, ko se z njimi zasleduje ustavno dopusten
cilj (splošno načelo sorazmernosti). Oceno, ali ne gre morda
za prekomeren poseg, opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i.
strogega testa sorazmernosti. Ta test obsega presojo treh vidikov posega: (1) ali je poseg sploh nujen (potreben); (2) ali je
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ocenjevani poseg primeren za dosego zasledovanega cilja; (3)
ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto človekovo
pravico proporcionalna vrednosti zasledovanega cilja oziroma
koristim, ki bodo zaradi posega nastale (načelo sorazmernosti
v ožjem pomenu oziroma načelo proporcionalnosti). Šele če
poseg prestane vse tri vidike testa, je ustavno dopusten (točka
25 obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U‑I‑18/02 z dne
24. 10. 2003, Uradni list RS, št. 108/03 in OdlUS XII, 86).
16. Hišna preiskava je preiskovalno dejanje, katerega cilj
je prijetje osumljenca oziroma obdolženca ali zbiranje materialnih dokazov zoper njega. Pri hišni preiskavi se iščejo točno
določeni predmeti, s katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje,
ki so bili pridobljeni s kaznivim dejanjem ali so posledica kaznivega dejanja.6 Praviloma se hišna preiskava v praksi opravlja
v predkazenskem postopku na predlog policije kot nujno preiskovalno dejanje7 (164. člen ZKP). Temeljni pogoj za opravo
nujnega preiskovalnega dejanja je nevarnost odlašanja.8 Ta
je pri hišni preiskavi, ki mora biti opravljena nepričakovano,
praviloma vselej podana.9 Cilj hišne preiskave je torej mogoče
doseči le s takojšnjo izvedbo tega preiskovalnega dejanja, saj
že iz njegove narave izhaja, da osumljenec oziroma obdolženec ne sme vedeti zanj pred njegovo izvedbo. Če je bilo zaradi
nevarnosti odlašanja preiskovalno dejanje opravljeno brez obvestila (določenega v petem odstavku 178. člena ZKP), mora
preiskovalni sodnik v spisu navesti, katere konkretne okoliščine
so mu narekovale takšno oceno.10
17. Iz izpodbijanih sodb izhaja, da je policija opravila
hišno preiskavo kot nujno preiskovalno dejanje. Ustavno dopusten cilj hišne preiskave je zbiranje dokazov zoper osumljenca
oziroma obdolženca, ki ga je v primeru nevarnosti odlašanja
mogoče doseči le s takojšnjo izvedbo tega preiskovalnega
dejanja. Kot je v izpodbijani sodbi ugotovilo Vrhovno sodišče,
je bil takšen razlog podan, zato je bila izvedba tega dejanja
nujno potrebna, da bi se dosegel navedeni cilj. Takšen ukrep
je nedvomno primeren ukrep, da se zasežejo materialni dokazi.
Je tudi sorazmeren v ožjem pomenu besede, ker je obdolžencu
zagotovljena možnost naknadne kontradiktornosti. Pritožnik je
imel to možnost že v postopku zaslišanja pred preiskovalnim
sodnikom kot tudi na glavni obravnavi.11 Glede na navedeno je
bil poseg v pritožnikovo pravico iz 22. člena Ustave dopusten,
zato s tem, ko ni bil predhodno obveščen o opravljanju preiskovalnega dejanja hišne preiskave, pritožniku ni bila kršena
pravica iz 22. člena Ustave.
18. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo.
C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
59. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici
in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr.
Ernest Petrič, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sodnik dr.
Mitja Deisinger je bil pri odločanju o tej zadevi izločen. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
6 Z. Dežman, A. Erbežnik, Kazensko procesno pravo Republike Slovenije, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 705.
7 Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem,
GV Založba, Ljubljana 2004, str. 510.
8 Prav tam, str. 375.
9 Prav tam, str. 510; podobno tudi Ž. Zobec, Komentar zakona o kazenskem postopku s sodno prakso, ČGP Delo, Ljubljana
1985, str. 436: »Kriminalistična taktika narekuje hišne preiskave,
ki naj onemogočijo morebitnemu storilcu ali drugi osebi določene
nasprotne ukrepe.«
10 Prav tam, str. 409.
11 Vrhovno sodišče na str. 3 izpodbijane sodbe ugotavlja,
»da obramba v teku postopka pred pravnomočnostjo ni sprožila
vprašanja zakonitosti hišne preiskave, kar bi narekovalo morebitno
ugotavljanje novih dejstev«.

Uradni list Republike Slovenije
1021.

Sklep o zavrženju pobude

Številka: U-I-39/10-6
Datum: 11. 3. 2010

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Marjana Kramarja, Izlake, ki ga zastopa Odvetniška družba Kozinc in
partnerji, o. p., d. n. o., Ljubljana, na seji 11. marca 2010

s k l e n i l o:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize
(Uradni list RS, št. 78/09) se zavrže.

Obrazložitev
1. Pobudnik izpodbija 12. člen Zakona o dodatnem davku
od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času
finančne in gospodarske krize (v nadaljevanju: ZDDDČPNO),
ki določa, da se ta zakon uporabi za dohodke po tem zakonu, prejete od 1. 1. 2009 dalje. Zatrjuje, da je v neskladju z
2. in s 155. členom Ustave ter s 1. členom Prvega Protokola h
Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
2. Pobudnik meni, da izkazuje pravni interes za izpodbijanje navedenih določb, kljub temu, da ni izčrpal pravnih sredstev
zoper posamičen akt (davčno odločbo), ki bo izdan na podlagi
ZDDDČPNO. Navaja, da bodo izpodbijane določbe v njegovem primeru uporabljene pri izdaji davčne odločbe v postopku
odmere davčne obveznosti. Navaja, da upravni organi v tem
postopku nimajo pravice zahtevati ocene ustavnosti zakona
pred Ustavnim sodiščem niti pravice zavrniti uporabo predpisa,
za katerega menijo, da ni v skladu z Ustavo. To naj bi pomenilo, da so pravna sredstva v upravnem postopku za varstvo
njegovih pravic neučinkovita. Poudarja tudi, da pritožba ne
zadrži izvršitve davčne odločbe, zato bo moral davek plačati,
še preden bo v upravnem sporu svoje ugovore o neustavnosti
izpodbijanega predpisa lahko učinkovito uveljavljal. Meni tudi,
da bi mu Ustavno sodišče moralo priznati neposredni pravni
interes zato, ker naj bi bila narava zatrjevanega neskladja z
Ustavo takšna, da je njegova presoja primarna naloga Ustavnega in ne Upravnega sodišča.
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko
da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem
odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis
ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno
pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice,
pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
4. Izpodbijana določba ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih
sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do
60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje
obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U‑I‑275/07 z dne
22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07 in OdlUS XVI, 82). Iz
razlogov, navedenih v citiranem sklepu, pobudnik še ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijane določbe.
Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo. Ustavno sodišče dodatno pojasnjuje, da navedbe pobudnika, da upravni organi ne
morejo ukrepati v primeru protiustavnosti zakona, ki je podlaga
za njihovo odločanje, ne držijo. Skladno z drugim odstavkom
120. člena Ustave opravljajo upravni organi svoje delo samostojno v okviru in na podlagi Ustave in zakonov. Upravni organi
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so torej v svojih postopkih dolžni varovati ustavni red ter človekove pravice in temeljne svoboščine, saj ta obveznost ni in
ne more biti pridržana le sodiščem. Res je sicer, da so upravni
organi skladno z načelom zakonitosti vezani na zakon in ne
morejo odkloniti njegove uporabe v primeru dvoma v njegovo
skladnost z Ustavo, prav tako pa tudi niso med postopkom
upravičeni postaviti zahteve za presojo skladnosti zakona z
Ustavo na Ustavno sodišče, saj je ta možnost dana le sodiščem
(156. člen Ustave). Vendar pa iz vezanosti upravnih organov
na Ustavo in na dolžnost spoštovanja ustavnih pravic posameznikov in pravnih oseb izhaja, da morajo upravni organi v
primeru, če bi pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravnih
koristih strank morali uporabiti zakon, ki je po njihovem mnenju
protiustaven, na to opozoriti nadrejeni organ, ta pa bi moral
tako stališče preučiti in v primeru dvoma v ustavnost zakona
predlagati ustrezno ukrepanje najvišjim organom izvršilne veje
oblasti, ki so skladno z Ustavo in zakonom pristojni in odgovorni
za to, da predlagajo spremembo protiustavnega predpisa ali pa
da vložijo zahtevo za presojo zakona na Ustavno sodišče.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in
sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka
Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

1022.

Mnenje, da Arbitražni sporazum med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške ni v neskladju z Ustavo

Številka: Rm-1/09-26
Datum: 18. 3. 2010

MNENJE
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti mednarodne pogodbe, začetem na predlog Vlade Republike Slovenije, na seji 18. marca 2010

i z r e k l o m n e n j e:
I. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije je veljaven ustavni akt ter trajni in neusahljivi vir državnosti Republike Slovenije.
II. Razdelek II Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije varuje državne meje Republike Slovenije ter v zvezi s 4. členom Ustave pomeni veljavno
in upoštevno ustavnopravno opredelitev ozemlja Republike
Slovenije.
III. V delu, v katerem II. razdelek Temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije varuje
državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
ga je treba razlagati v smislu mednarodnopravnih načel uti
possidetis iuris (na kopnem) oziroma uti possidetis de facto
(na morju).
IV. Po II. razdelku Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je meja med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško ustavnopravno varovana na
kopnem po nekdanji republiški meji med Slovenijo in Hrvaško v
okviru nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
na morju pa po črti, do katere je Republika Slovenija pred osamosvojitvijo izvrševala dejansko oblast do odprtega morja.
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V. Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške ne določa poteka državnih mej med
državama pogodbenicama, temveč vzpostavlja mehanizem za
mirno rešitev mejnega spora.
VI. Točka (a) prvega odstavka 3. člena, točka (a) 4. člena
ter drugi in tretji odstavek 7. člena Arbitražnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške,
ki jih je treba razlagati in presojati kot vsebinsko celoto, niso v
neskladju s 4. členom Ustave v zvezi z II. razdelkom Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije.

Obrazložitev
A.
1. Vlada Republike Slovenije je na Ustavno sodišče vložila predlog, naj Ustavno sodišče izreče mnenje o skladnosti
točke (a) prvega odstavka 3. člena Arbitražnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (v
nadaljevanju Sporazum) s 4. členom Ustave v zvezi z II. razdelkom Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (v nadaljevanju TUL). Vlada sicer meni,
da je Sporazum v celoti v skladu s TUL in z Ustavo, predlog za
izrek mnenja pa je na Ustavno sodišče vložila zato, ker naj bi
del strokovne javnosti izražal zadržke in pomisleke glede ustavne skladnosti posameznih delov Sporazuma. Vlada meni, da ji
drugi odstavek 160. člena Ustave omogoča vložitev predloga
za oceno ustavnosti, čeprav je njeno stališče, da Sporazum ni
v neskladju z Ustavo. Pri tem se sklicuje na stališča Ustavnega
sodišča v mnenjih št. Rm‑1/97 z dne 5. 6. 1997 (Uradni list RS,
št. 40/97 in OdlUS VI, 86) in št. Rm‑1/02 z dne 19. 11. 2003
(Uradni list RS, št. 118/03 in OdlUS XII, 89).
2. Stališče Vlade je, da je II. razdelek TUL določil mejo
na kopnem med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
tako določeno mejo pa je treba le še ugotoviti v naravi. Zato
naj pristojnost arbitražnega sodišča, da določi potek meje na
kopnem, ne bi bila v neskladju z II. razdelkom TUL oziroma s
4. členom Ustave, temveč naj bi pomenila le natančno ugotovitev meje na kopnem. Glede meje na morju Vlada izhaja
iz ureditve v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (v
nadaljevanju SFRJ), v kateri je bil režim morja in morskih
pasov določen enotno, zato meja na morju med republikama
Slovenijo in Hrvaško ni bila določena. Zato naj tudi pristojnost
arbitražnega sodišča, da določi potek meje na morju, ne bi bila
v neskladju z II. razdelkom TUL oziroma s 4. členom Ustave.
Morebitne dvome o protiustavnosti točke (a) prvega odstavka
3. člena Sporazuma naj bi odpravljali tudi točki (b) in (c) prvega
odstavka 3. člena, ki arbitražnemu sodišču nalagata, da določi
stik Slovenije z odprtim morjem ter režim za uporabo ustreznih
morskih območij. Ti dve določbi Sporazuma naj bi zagotavljali
ohranitev pravice Slovenije, ki jo je imela že v nekdanji SFRJ,
do teritorialnega stika z odprtim morjem.
3. V podporo svojemu stališču, da Sporazum ni v neskladju z Ustavo, se Vlada sklicuje na mnenje Ustavnega sodišča
št. Rm‑1/00 z dne 19. 4. 2001 (Uradni list RS, št. 43/01 in
OdlUS X, 78), v katerem je Ustavno sodišče sprejelo stališče,
da »TUL in Ustava ne prepovedujeta sklepanja mednarodnih
pogodb, ki bi urejale vprašanje meja, pod pogojem, da bi se
taka pogodba gibala v okvirih določbe 4. člena Ustave«. Pri
presoji, ali je Sporazum skladen z Ustavo, je treba po mnenju
Vlade upoštevati tudi stališče Ustavnega sodišča iz navedenega mnenja, da je meja med Slovenijo in Hrvaško »domnevno
znana, vendar še ne konkretizirana v mednarodni pogodbi o
meji in označena v naravi«.
4. Vlada še navaja, da Sporazum ni mednarodna pogodba o skupni državni meji na kopnem in morju, temveč je podlaga za predložitev rešitve mejnega vprašanja neodvisnemu
mednarodnemu sodnemu telesu, kar naj bi bilo tudi v skladu s
splošnimi načeli in pravili mednarodnega prava, ki na podlagi
8. člena Ustave zavezujejo Slovenijo in so del njenega pravnega reda.
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5. V dopolnitvi vloge je Vlada predlog dopolnila z nekaterimi konkretnimi zadržki in pomisleki strokovne javnosti
o ustavnosti točke (a) prvega odstavka 3. člena Sporazuma.
Ti pomisleki strokovne javnosti, kakor jih navaja Vlada, se po
vsebini nanašajo predvsem na vprašanje, ali bi razsodba arbitražnega sodišča pomenila zgolj natančno določitev meje, ki je
domnevno že znana, ali bi šlo za novo določanje oziroma spreminjanje meje, kar naj bi zahtevalo predhodno spremembo ali
dopolnitev TUL. V navedenih pomislekih strokovna javnost tudi
ugotavlja, da Sporazum pomeni poseben način ugotavljanja
meje med Slovenijo in Hrvaško, pri tem pa se Sporazum nikjer
ne sklicuje na obstoječo mejo, kot jo določa TUL. Ta namreč za
mejo s Hrvaško določa, da meja poteka tam, kjer je bila meja
med republikama v okviru nekdanje SFRJ. Drugače kot TUL pa
Sporazum kot kriterij za določitev poteka meje določa pravila in
načela mednarodnega prava.
B. – I.
6. Drugi odstavek 160. člena Ustave se glasi: »Na predlog
predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev državnega
zbora izreka ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo. Državni zbor
je vezan na mnenje ustavnega sodišča.« S takšno ureditvijo
je Ustavnemu sodišču poleg pristojnosti, ki so navedene v
prvem odstavku 160. člena Ustave, zaupana posebna pristojnost predhodne (a priori) ustavnosodne kontrole mednarodnih
pogodb.
7. Predlog za predhodno presojo ustavnosti mednarodne
pogodbe lahko vložijo trije z Ustavo določeni predlagatelji –
Predsednik republike, Vlada ali tretjina poslancev Državnega
zbora. V obravnavanem primeru je predlog vložila Vlada, ki
meni, da Sporazum ni v neskladju z Ustavo oziroma s TUL.
8. Po prvem odstavku 162. člena Ustave postopek pred
Ustavnim sodiščem ureja zakon. Zakon o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v
nadaljevanju ZUstS) v 70. členu1 povzema pristojnost Ustavnega sodišča iz drugega odstavka 160. člena Ustave, drugih
izrecnih postopkovnih določb o izrekanju mnenja pri presoji
mednarodnih pogodb pa ne vsebuje. Zato je treba v skladu
s prvim odstavkom 49. člena ZUstS tudi za postopek presoje
mednarodnih pogodb smiselno uporabiti določbe IV. poglavja
tega zakona, ki ureja postopek presoje ustavnosti in zakonitosti
predpisov (tako Ustavno sodišče že v mnenju št. Rm‑1/97).
9. V postopku za oceno ustavnosti predpisa Ustavno
sodišče presoja ustavnost tistih določb predpisa, katerih neskladnost zatrjuje predlagatelj iz 23. oziroma 23.a člena ali
pobudnik iz 24. člena ZUstS. Ustavno sodišče ne more ex officio razširiti presoje ustavnosti na določbe, ki niso izpodbijane,
razen kolikor mu to dovoljuje načelo koneksitete iz 30. člena
ZUstS.2 Poleg izpodbijanih določb morajo biti v zahtevi oziroma pobudi navedene tudi določbe Ustave oziroma zakona, s
katerimi naj bi bile izpodbijane določbe v neskladju. Predlagatelj oziroma pobudnik pa mora navesti tudi razloge, zakaj naj bi
bila izpodbijana določba protiustavna ali nezakonita.3 Zadeva,
o kateri naj bi odločilo Ustavno sodišče, mora biti oblikovana
kot spor o ustavnosti oziroma zakonitosti izpodbijanih določb.
Če sprožitelj postopka ne dvomi v ustavnost oziroma zakonitost
določb, ki jih izpodbija, ni pravovarstvene potrebe za odločitev
Ustavnega sodišča.
1 Člen 70 ZUstS določa: »Na predlog predsednika republike,
vlade ali tretjine poslancev državnega zbora daje ustavno sodišče v
postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo. Mnenje sprejme ustavno sodišče na nejavni seji.«
2 Načelo koneksitete pooblašča Ustavno sodišče, da oceni
tudi ustavnost in zakonitost drugih določb istega ali drugega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil,
katerih ocena ustavnosti ali zakonitosti ni bila predlagana, če so
te določbe (a) v medsebojni zvezi ali (b) če je to nujno za rešitev
zadeve.
3 Vsebina vlog je predpisana v 24.b členu ZUstS in v prilogah
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07).
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10. V postopku predhodne kontrole mednarodnih pogodb
ni razlogov za drugačno stališče. Tudi pri izrekanju mnenja o
ustavnosti mednarodne pogodbe Ustavno sodišče presoja le
tiste določbe mednarodne pogodbe, katerih presojo zahteva
upravičeni predlagatelj, druge pa le ob pogojih, ki veljajo za
uporabo načela koneksitete. Prav tako Ustavno sodišče praviloma opravi le presojo z vidika tistih določb Ustave, ki jih
izpostavi predlagatelj. Kadar je predlagateljica Vlada, od nje
ni mogoče zahtevati, da zatrjuje protiustavnost mednarodne
pogodbe – Vlada je namreč praviloma podpisnica mednarodnih
pogodb, hkrati pa ji drugi odstavek 160. člena Ustave daje
pravico in pristojnost, da predlaga presojo vsake mednarodne
pogodbe. Vendar dejstvo, da od Vlade ni mogoče zahtevati
subjektivnega prepričanja o protiustavnosti mednarodne pogodbe, ne pomeni, da Vladi sploh ni treba obrazložiti svojega
predloga. Ne glede na njeno stališče o ustavni skladnosti
mednarodne pogodbe mora Vlada navesti, katere določbe
mednarodne pogodbe naj Ustavno sodišče presodi ter z vidika
katerih določb Ustave. Prav tako mora navesti razloge, iz katerih bi lahko bile posamezne določbe mednarodne pogodbe
ustavno sporne. Čeprav Vlada ne dvomi v ustavno skladnost
mednarodne pogodbe, mora v predlogu navesti, kateri dvomi
sicer obstajajo (na primer v parlamentarni opoziciji ali strokovni
javnosti) o ustavnosti mednarodne pogodbe.
11. Pristojnost Ustavnega sodišča v postopku na podlagi
drugega odstavka 160. člena Ustave je omejena na presojo
mednarodnih pogodb, ki so v postopku ratifikacije. Predpostavka za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem je, da se je
v Državnem zboru začel postopek za ratifikacijo mednarodne
pogodbe. Iz drugega odstavka 160. člena Ustave, ki določa,
da Ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe izreka mnenje »o njeni skladnosti z Ustavo«, izhaja,
da je predmet presoje vsebina mednarodne pogodbe oziroma
njenih posameznih določb. Predmet presoje ne more biti postopek ratifikacije. Morebitne pomanjkljivosti v ratifikacijskem
postopku4 se lahko nanašajo na akt o ratifikaciji, teh pa v
postopku predhodne presoje mednarodne pogodbe ni mogoče
uveljavljati.5 Tako kot sicer pri presoji ustavnosti in zakonitosti
predpisov Ustavno sodišče tudi pri predhodni kontroli ustavnosti mednarodne pogodbe ne presoja njene primernosti. Zato
tudi ne podaja vrednostne ocene oziroma ocene uresničevanja
javnega interesa, ki se zasleduje z mednarodno pogodbo.
B. – II.
12. Sporazum, ki v izvirnem angleškem jeziku nosi naslov
Arbitration Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia,
sta 4. 11. 2009 v Stockholmu, Kraljevina Švedska, podpisala
predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednica Vlade
Republike Hrvaške. Na seji 17. 11. 2009 je Vlada določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Sporazuma in ga predložila
v sprejem Državnemu zboru. Med postopkom ratifikacije Sporazuma je Vlada vložila predlog, naj Ustavno sodišče presodi,
ali je točka (a) prvega odstavka 3. člena Sporazuma v skladu s
4. členom Ustave v zvezi z II. razdelkom TUL.
13. Predlagani merili ustavnosodne presoje sta 4. člen
Ustave in II. razdelek TUL. Člen 4 Ustave se glasi:
»Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva država.«
4 Postopek ratifikacije je v Ustavi urejen v 86. in 3.a členu.
Člen 86 kot splošno pravilo določa, da Državni zbor mednarodne
pogodbe ratificira z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev,
3.a člen pa kot specialna določba določa, da se mednarodne pogodbe, ki na določene mednarodne organizacije prenašajo izvrševanje dela suverenih pravic oziroma s katerimi se država združuje
v obrambne zveze, ratificirajo z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev. V obeh postopkih pa je mogoče ratificirati samo tako
mednarodno pogodbo, ki je po vsebini skladna z Ustavo.
5 Postopek ratifikacije bi bilo mogoče presojati le, če bi bil
urejen v mednarodni pogodbi, torej če bi ga mednarodna pogodba
urejala v svojih določbah.
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Razdelek II TUL se glasi:
»Državne meje Republike Slovenije so mednarodno
priznane državne meje dosedanje SFRJ z Republiko Avstrijo,
z Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, v katerem te
države mejijo na Republiko Slovenijo, ter meja med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvatsko v okviru dosedanje SFRJ.«
14. Predlagani predmet presoje je točka (a) prvega odstavka 3. člena Sporazuma, ki se v izvirnem angleškem jeziku
glasi:
»The Arbitral Tribunal shall determine the course of
the maritime and land boundary between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia.«
V predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma se navedena
določba v slovenskem prevodu glasi:
»Arbitražno sodišče določi potek meje med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in morju.«6
15. Točka (a) prvega odstavka 3. člena Sporazuma določa
pristojnost arbitražnega sodišča, da določi potek meje med državama pogodbenicama. Iz te določbe samo po sebi ne izhaja,
kje bo arbitražno sodišče določilo potek meje oziroma katera
merila bo pri tem uporabilo. Točka (a) prvega odstavka 3. člena
je zato neločljivo povezana s točko (a) 4. člena Sporazuma, ki
določa, kaj bo moralo arbitražno sodišče upoštevati pri določitvi poteka meje. Točka (a) 4. člena Sporazuma se v izvirnem
angleškem jeziku glasi:
»The Arbitral Tribunal shall apply the rules and principles of international law for the determinations referred to in
Article 3 (1) (a).«
V predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma se navedena
določba v slovenskem prevodu glasi:
»Arbitražno sodišče uporablja pravila in načela mednarodnega prava za odločanje po točki (a) prvega odstavka
3. člena.«7
16. Za učinkovanje odločitve arbitražnega sodišča sta
bistvena tudi drugi in tretji odstavek 7. člena Sporazuma. Iz
teh določb izhaja, da odločitev arbitražnega sodišča ne bo le
mnenje ali priporočilo, temveč bo šlo za odločitev, ki bo dokončna in pravno zavezujoča za državi pogodbenici in bo torej
imela naravo sodne odločbe. Drugi in tretji odstavek 7. člena
Sporazuma se v izvirnem angleškem jeziku glasita:
»(2) The award of the Arbitral Tribunal shall be binding on the Parties and shall constitute a definitive settlement
of the dispute.
(3) The Parties shall take all necessary steps to implement the award, including by revising national legislation,
within six months after the adoption of the award.«
6 Prvi odstavek 3. člena Sporazuma, ki določa naloge arbitražnega sodišča, se v izvirnem angleškem jeziku v celoti glasi: »(1)
The Arbitral Tribunal shall determine: (a) the course of the maritime and land boundary between the Republic of Slovenia and the
Republic of Croatia; (b) Slovenia's junction to the High Sea; (c) the
regime for the use of the relevant maritime areas.«
V prevodu, kakor je predlagan v predlogu Zakona o ratifikaciji
Sporazuma, se prvi odstavek 3. člena Sporazuma glasi: »(1) Arbitražno sodišče določi: (a) potek meje med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško na kopnem in morju; (b) stik Slovenije z odprtim
morjem; (c) režim za uporabo ustreznih morskih območij.«
7 Člen 4 Sporazuma, ki določa pravo in druga merila, ki jih
mora pri odločanju uporabiti arbitražno sodišče, se v izvirnem angleškem jeziku v celoti glasi: »The Arbitral Tribunal shall apply (a)
the rules and principles of international law for the determinations
referred to in Article 3 (1) (a); (b) international law, equity and the
principle of good neighbourly relations in order to achieve a fair and
just result by taking into account all relevant circumstances for the
determinations referred to in Article 3 (1) (b) and (c).«
V prevodu, kakor je predlagan v predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma, se 4. člen Sporazuma glasi: »Arbitražno sodišče
uporablja: (a) pravila in načela mednarodnega prava za odločanje
po točki (a) prvega odstavka 3. člena; (b) mednarodno pravo,
pravičnost in načelo dobrososedskih odnosov za dosego poštene
in pravične odločitve, upoštevajoč vse relevantne okoliščine, za
odločanje po točkah (b) in (c) prvega odstavka 3. člena.«
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V predlogu Zakona o ratifikaciji Sporazuma se navedeni
določbi v slovenskem prevodu glasita:
»(2) Razsodba arbitražnega sodišča je za pogodbenici zavezujoča in pomeni dokončno rešitev spora.
(3) Pogodbenici v šestih mesecih po sprejetju razsodbe storita vse potrebno za njeno izvršitev, vključno s spremembo notranje zakonodaje, če je to potrebno.«
17. Določbe točke (a) prvega odstavka 3. člena, točke (a)
4. člena ter drugega in tretjega odstavka 7. člena Sporazuma so
medsebojno neločljivo povezane, saj šele njihovo skupno pravno
učinkovanje pomeni, da bo arbitražno sodišče ob uporabi pravil
in načel mednarodnega prava dokončno in pravno zavezujoče
določilo potek državne meje med državama pogodbenicama
– Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško – na kopnem in
na morju. Ker so navedene določbe Sporazuma v medsebojni
zvezi, je Ustavno sodišče na podlagi 30. člena ZUstS sklenilo,
da bo postopek za oceno ustavnosti točke (a) prvega odstavka
3. člena razširilo tudi na točko (a) 4. člena ter na drugi in tretji
odstavek 7. člena Sporazuma. Navedene določbe Sporazuma
je Ustavno sodišče razlagalo in presojalo kot celoto.
B. – III.
18. Nastanek in prenehanje držav ter vprašanja državnega
ozemlja in državnih meja so vprašanja, ki so v prvi vrsti v domeni
mednarodnega prava. Državne meje po naravi stvari zadevajo
dve ali več držav in so praviloma rezultat njihovega medsebojnega sporazuma. Državne meje obstajajo kot dejansko učinkovite
razmejitvene črte med suverenimi državami, kadar so določene
na ravni mednarodnega prava, bodisi z mednarodno pogodbo
bodisi z odločitvijo mednarodnega organa bodisi z izvrševanjem
dejanske oblasti, ki ji sosednja država ne oporeka. V Republiki
Sloveniji so državne meje urejene tudi v notranjem pravu, in sicer
v II. razdelku TUL, na državno ozemlje pa se nanaša tudi 4. člen
Ustave. Državne meje, kakor so določene v notranjem pravu, ne
zavezujejo drugih držav in same po sebi nimajo mednarodnopravnih učinkov. Zato je treba glede državnih mej Republike Slovenije
razlikovati med mednarodnopravnim in notranjepravnim položajem. Gre za ločena pravna sistema, vendar je treba pri razlagi
notranjega prava izhajati iz mednarodnega prava, kajti državne
meje so po naravi stvari mednarodnopravno vprašanje. Nastanek nove države je v mednarodnem pravu v veliki meri dejansko
vprašanje,8 vendar sta njeno priznanje in sprejem v mednarodno
skupnost odvisni tudi od spoštovanja pravil in načel mednarodnega prava pri njenem nastanku. Zlasti so upoštevna tista pravila in
načela mednarodnega prava, ki se nanašajo na nastanek novih
držav po razpadu skupne države, kot je bilo to v primeru nekdanje
SFRJ. Gre za pravila in načela mednarodnega prava, ki urejajo
temeljna razmerja med novonastalimi in že obstoječimi sosednjimi
državami oziroma med samimi novonastalimi državami, zlasti
glede njihovega ozemlja oziroma državnih mej.
19. Za mednarodnopravno utemeljenost državne meje je
ključno, da država izkazuje pravni naslov (iustus titulus). Mednarodnopravni naslovi (angl. title; fran. titre), na katerih temelji
potek državnih mej, imajo dve funkciji. Prvič, pravni naslov je
podlaga za izvrševanje državne suverenosti9 in pove, od kod
država črpa pravno upravičenje do svojega ozemlja in suvere8 Z vidika mednarodnega prava je nastanek nove države kot
subjekta mednarodnega prava v veliki meri questio facti. Da lahko
govorimo o državi, morajo biti izpolnjeni štirje pogoji: obstajati mora
(1) ljudstvo, tj. skupina posameznikov, ki stalno prebiva na določenem (2) ozemlju; na tem ozemlju mora biti vzpostavljena (3) oblast,
ki (4) ni pravno podrejena nobeni drugi državni oblasti. Montevidejska konvencija o pravicah in dolžnostih držav iz leta 1933 v 1. členu
določa, da ima država naslednje lastnosti: (1) stalno prebivalstvo,
(2) določeno ozemlje, (3) oblast in (4) sposobnost vstopati v razmerja z drugimi državami. O tem I. Brownlie, Principles of Public
International Law, Seventh Edition, Oxford University Press, Oxford
2008, str. 70–72.
9 Sodnik Max Huber je leta 1928 v arbitražni odločbi o otoku
Palmas pojasnil, da je »suverenost v razmerju do nekega dela ozemeljske oble […] pravica opravljati funkcije države na tem območju
ob izključitvi sleherne druge države«. Citirano po D. Türk, Temelji
mednarodnega prava, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 407.

Uradni list Republike Slovenije
nosti. Drugič, pravni naslov izkazuje in varuje tudi konkreten
potek meje v naravi.10
20. V okviru nekdanje SFRJ je imela Republika Slovenija zunanje državne meje z Republiko Avstrijo, Republiko
Italijo in Republiko Madžarsko. Državne meje s temi tremi
državami so bile v nekdanji SFRJ določene z mednarodnimi
pogodbami.11 Po razpadu skupne države so te zunanje jugoslovanske meje postale državne meje Republike Slovenije.
Mednarodnopravno je Republika Slovenija te meje nasledila
na podlagi pravil in načel mednarodnega prava, ki določajo
nedotakljivost državnega ozemlja in kontinuiteto državnih
mej. Ta pravila in načela so določena v nekaterih najpomembnejših univerzalnih in regionalnih dokumentih. Ustanovna listina Združenih narodov iz leta 1945 (v nadaljevanju
UL OZN) med načeli delovanja svojih članic določa načelo
suverene enakosti vseh držav članic ter prepoved grožnje
s silo ali uporabe sile, ki bi bila naperjena proti teritorialni
nedotakljivosti ali politični neodvisnosti katerekoli države.
Spoštovanje teritorialne nedotakljivosti poudarja tudi Deklaracija o načelih mednarodnega prava o prijateljskih odnosih
in sodelovanju med državami v skladu z Ustanovno listino
Združenih narodov iz leta 1970 (v nadaljevanju Deklaracija
sedmih načel).12 Za miroljubno sožitje med državami v Evropi je pomembna zlasti Helsinška sklepna listina o varnosti in
sodelovanju v Evropi iz leta 1975 (v nadaljevanju Helsinška
listina), ki med načeli, ki naj vodijo odnose med evropskimi
državami, prav tako določa načelo nedotakljivosti meja in
načelo teritorialne integritete držav. Upoštevajoč dejstvo,
da so nove države na območju nekdanje SFRJ nastale kot
posledica njenega razpada, pa je treba zlasti upoštevati obe
dunajski konvenciji, ki se nanašata na pravo mednarodnih
pogodb. Mednarodne pogodbe o državnih mejah so namreč
sklenjene za nedoločen čas, gre za t. i. stalne pogodbene
10 Najbolj običajen pravni naslov so mednarodne pogodbe o
državnih mejah. Poseben vidik prenosa suverenosti na določenem
ozemlju z mednarodno pogodbo je cesija, ki pomeni miren prenos
suverenosti države nad določenim ozemljem na drugo državo.
Večina mirovnih pogodb po vojnah je povezanih s cesijo ozemlja.
Drugi pravni naslovi so še na primer mirna okupacija (povezana s
terra nullius), prirast in priposestvovanje. V zadnjih desetletjih za
novonastajajoče države pridobiva na pomenu načelo uti possidetis. Več o tem na primer D. Türk, nav. delo, str. 407–421, in M. N.
Shaw, International Law, Fifth Edition, Cambridge University Press,
Cambridge 2003, str. 414–451.
11 Mednarodno priznane meje so bile v okviru nekdanje
SFRJ določene z mednarodnimi pogodbami. Slovensko-avstrijska državna meja je bila določena s saintgermainsko mirovno
pogodbo iz leta 1919 (ob upoštevanju rezultatov plebiscita iz leta
1920). Ponovno je bila potrjena z Avstrijsko državno pogodbo (v
nadaljevanju ADP) iz leta 1955. Predhodnica SFRJ – Federativna
Ljudska Republika Jugoslavija (FLRJ) – ni bila prvotna podpisnica
ADP, je pa 14. 11. 1955 pristopila k ADP. S pristopom je Jugoslavija
postala sopogodbenica ADP. S pristopom k ADP je Jugoslavija priznala staro saintgermainsko mejo in se obvezala, da bo spoštovala
nedotakljivost ozemeljske celovitosti in neodvisnosti Avstrije (več o
ADP glej B. Bohte, M. Škrk, Pomen avstrijske državne pogodbe za
Slovenijo in mednarodnopravni vidiki njenega nasledstva, Pravnik,
let. 52, št. 11–12 (1997), str. 601–630). Državna meja z Italijo je
bila določena z mirovno pogodbo v Parizu leta 1947, z izjemo
dela meje, ki je ločeval Jugoslavijo in Svobodno tržaško ozemlje
(v nadaljevanju STO). Po uveljavitvi Memoranduma o soglasju
(t. i. Londonski memorandum) leta 1954 je demarkacijska črta
med conama A in B STO postala razmejitvena črta med Italijo in
Jugoslavijo. Mednarodnopravno veljavna je postala meja z Italijo
leta 1975 po majhnih spremembah na kopnem in določitvi meje na
morju s podpisom t. i. osimskih sporazumov (več glej B. Bohte, M.
Škrk, Predgovor, Pariška mirovna pogodba, Ministrstvo za zunanje
zadeve RS, Ljubljana 1997, str. v–xii). Državna meja z Madžarsko
je bila določena s trianonsko mirovno pogodbo iz leta 1920, ki je
bila leta 1947 potrjena z mirovno pogodbo v Parizu.
12 Resolucija Generalne skupščine Združenih narodov 2625
(XXV).
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režime. To pomeni, da v skladu s točko (a) drugega odstavka
62. člena Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb
iz leta 1969 (v nadaljevanju DKPMP)13 pri takih pogodbah ni
mogoče uveljavljati bistveno spremenjenih okoliščin (klavzule rebus sic stantibus) kot razloga za prenehanje veljavnosti
mednarodne pogodbe ali za odstop od nje. Člen 11 Dunajske
konvencije o nasledstvu držav glede mednarodnih pogodb
iz leta 1978 (v nadaljevanju DKNDMP)14 pa določa splošno
veljavno načelo mednarodnega prava, da nasledstvo držav
nima učinkov na državne meje, določene z mednarodnimi
pogodbami.
21. Iz pravil in načel mednarodnega prava, ki so veljala v
času osamosvajanja in so obvezovala Slovenijo kot novo nastajajočo državo, torej izhaja dolžnost spoštovanja ozemeljske
integritete sosednjih držav in nedotakljivosti državnih mej, zlasti
pa tudi dolžnost spoštovanja mednarodnih pogodb, ki določajo
državne meje. Razpad države in nastanek novih držav ne
vpliva na veljavnost mednarodnih pogodb, ki so pred nastankom novih držav določala meje med prej obstoječimi državami
(načelo kontinuitete državnih mej) oziroma so se nanašala na
druga ozemeljska vprašanja (t. i. radicirane določbe). V pravilih
o kontinuiteti državnih mej se kaže težnja po pravni varnosti v
mednarodnih odnosih.
22. Nastanek novih držav po razpadu skupne države,
kot je bilo to v primeru SFRJ, je z vidika mednarodnega prava poseben položaj, ko gre za državne meje med novonastalimi državami. Te države pred osamosvojitvijo niso imele
mednarodnopravno določene meje, obstajale so le določene
notranje razmejitve, ki so imele zgolj funkcijo upravne razdelitve med posameznimi deli ozemlja. Za primere razpada držav, kjer so bile v državi določene administrativne meje med
posameznimi konstitutivnimi deli federalnega ozemlja, mednarodno pravo določa, da je pravni naslov za potek mej med
novo nastalimi državami načelo uti possidetis iuris. To načelo
pomeni, da do morebitnega drugačnega dogovora mednarodno priznana meja med novimi državami poteka tam, kjer je
med njimi potekala administrativna meja v okviru nekdanje
skupne države. Načelo uti possidetis iuris se je uporabilo pri
osamosvajanju držav Latinske Amerike in Afrike, potem ko
so se umaknile bivše kolonialne sile, Meddržavno sodišče
pa mu je priznalo položaj splošnega načela mednarodnega
prava, ker je logično povezano s pojavom pridobitve neodvisnosti.15 Namen načela je varovati nedotakljivost mej, ki
so jih nove države nasledile iz prejšnje skupne države, ter
preprečiti ogrožanje neodvisnosti in stabilnosti novih držav.
Načelo uti possidetis iuris zagotavlja ozemeljski status quo
v času pridobitve neodvisnosti; Meddržavno sodišče je tako
poudarilo, da to načelo »ustavi uro« oziroma »zamrzne teritorialni pravni naslov«.16 Njegova bistvena funkcija je, da se
zagotovi spoštovanje ozemeljskih razmejitev v trenutku, ko
pride do neodvisnosti.17
23. Pravno gledano načelo uti possidetis iuris zagotavlja
in varuje pravni naslov na ozemlju. Če oziroma dokler med
državama ni dogovora o skupni meji, je načelo uti possidetis
iuris mednarodnopravni temelj državne suverenosti. Načelo
predpostavlja, da je med nekdanjimi federalnimi enotami zve13 Uradni list SFRJ, MP, 30/72, Akt o notifikaciji nasledstva,
Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92.
14 Uradni list SFRJ, MP, št. 1/80, Akt o notifikaciji nasledstva,
Uradni list RS, št. 35/92, MP št. 9/92.
15 Zadeva Burkina Faso/Republika Mali, sodba z dne 22. 12.
1986 (tč. 20 obrazložitve). V zadnjih letih je Meddržavno sodišče
to ponovno poudarilo v zadevi Nikaragva/Honduras, sodba z dne
8. 10. 2007 (tč. 151 obrazložitve).
16 Zadeva Burkina Faso/Republika Mali, sodba z dne 22. 12.
1986 (tč. 30 obrazložitve).
17 Zadeva Burkina Faso/Republika Mali, sodba z dne 22. 12.
1986 (tč. 22 obrazložitve). Glej tudi zadevo Nikaragva/Honduras,
sodba z dne 8. 10. 2007 (tč. 153 obrazložitve).
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zne države obstajala pravno določena razmejitev, torej da te
enote niso izvrševale le »gole« dejanske oblasti, temveč so
imele pravico oziroma pravno podlago za izvrševanje oblasti na
svojem ozemlju. Meddržavno sodišče je večkrat poudarilo, da
se v imenu tega načela beseda »iuris« ne nanaša na mednarodno pravo, temveč na ustavno oziroma upravno pravo države,
ki je bila suverena pred neodvisnostjo.18 Načelo uti possidetis
iuris torej pomeni, da meja med novonastalimi državami poteka
tam, kjer je v okviru skupne države potekala pravna razmejitev
oblasti med posameznimi administrativnimi enotami. Če ni drugačnega dogovora, novonastala država nasledi ozemlje, ki ga
je imela prej pod oblastjo kot sestavni del skupne države.
24. Za razumevanje učinkov mednarodnopravnega načela uti possidetis iuris v primeru razpada SFRJ je treba izhajati iz
ustavnopravnega položaja Slovenije v nekdanji skupni državi.
Zlasti so upoštevne uvodne določbe in temeljna načela ustave
nekdanje SFRJ iz leta 1974.19 V 1. členu zvezne ustave je
bila SFRJ opredeljena kot »državna skupnost prostovoljno
združenih narodov in njihovih […] republik«, v 2. členu pa so
bile naštete republike in avtonomne pokrajine, ki so sestavljale
Jugoslavijo. Ključen je bil 5. člen ustave, v katerem je bilo
določeno, da ozemlje SFRJ »sestavljajo ozemlja […] republik«
ter da se »ozemlje republike ne more spremeniti brez privolitve republike«. Še pred normativnim delom, v preambuli in
temeljnih načelih, pa je ustava iz leta 1974 poudarila, da so bili
odnosi v federaciji zasnovani na utrjevanju pravic in odgovornosti republik in pokrajin. Pri tem je izhajala iz pravice vsakega
naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve, na
podlagi katere so se narodi združili v federativno državo. SFRJ
torej ni bila šele po nastanku razdeljena na republike, pač pa
so republike konstituirale federalno državo z vstopom vanjo.20
Še posebej pomembno pa je, da je zvezna ustava izhajala iz
načela, da je bila suverenost primarno v republikah, v zvezni
državi pa le, kolikor so izvrševanje suverenosti nanjo prenesle
republike s soglasno in prostovoljno odločitvijo. V temeljnih
načelih ustave (I. razdelek) je bilo tako določeno, da narodi in
narodnosti uresničujejo svoje suverene pravice v republikah,
v federaciji pa le takrat, kadar je to bilo v skupnem interesu
določeno z zvezno ustavo. Ustava SFRJ iz 1974 je torej močno
poudarila vlogo republik na račun federacije. Federacijo in njene pristojnosti je oblikovala »na temelju samoodločbe narodov
in izvirne državne oblasti in pristojnosti republik kot primarnih
nosilcev državne oblasti«.21 Domneva državne oblasti je bila v
korist republik in temu so sledile tudi ustave republik. SFRJ se
je konstituirala kot federalna država na podlagi odločitve republik in pokrajin o vključitvi v skupno državo. Dejstvo, »da je bila
Republika Slovenija država že po […] ustavni ureditvi [SFRJ] in
je le del svojih suverenih pravic uresničevala v [SFRJ]«, je na
ustavnopravni ravni deklarirala tudi preambula TUL.
25. Poudarjena državna suverenost Slovenije (in drugih
republik) v okviru SFRJ je pomenila, da so republike imele
tudi določeno ozemlje, na katerem se je ta suverenost izvrševala. Iz ustavne ureditve SFRJ jasno izhaja, da ozemlje
republik in določanje razmejitev med republikami ni bilo v
pristojnosti SFRJ, temveč je to bilo prepuščeno dogovornemu reševanju med republikami. Ker pa je ustava SFRJ
določala, da so se republiške meje lahko spremenile samo s
soglasjem zadevnih republik, je jasno, da je morala biti meja
med republikami, vsaj meja na kopnem, znana. To pomeni,
18 Glej zadevi El Salvador/Honduras (z intervencijo Nikaragve), sodba iz leta 1992 (tč. 333 obrazložitve), in Nikaragva/Honduras, sodba z dne 8. 10. 2007 (tč. 158 obrazložitve).
19 Uradni list SFRJ, št. 9/74.
20 Prim. T. Jerovšek, Temeljna ustavna listina o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije kot temeljni akt nastanka slovenske države, Studia Historica Slovenica: Časopis za humanistične in družboslovne znanosti, let. 7, št. 1–2 (2007), str. 239.
21 C. Ribičič, Ustavnopravni vidiki osamosvajanja Slovenije,
Uradni list RS, Ljubljana 1992, str. 10.
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da je bila na dan 25. 6. 1991, ko je Republika Slovenija razglasila svojo samostojnost in neodvisnost, slovensko‑hrvaška državna meja na kopnem znana, in sicer je potekala po
mejah obmejnih občin oziroma katastrskih občin.22 Ta meja
seveda ni bila meddržavna meja, temveč samo administrativna razmejitev, ki pa je kljub šibkejšemu pravnemu statusu
označevala, do kod seže republiška suverenost Slovenije
kot federalne enote.
26. Kopenska meja med Slovenijo in Hrvaško, kakor je
obstajala v okviru nekdanje SFRJ, je z osamosvojitvijo postala
mednarodno priznana državna meja, utemeljena na mednarodnopravnem načelu uti possidetis iuris. Zato zanjo veljajo
pravila in načela mednarodnega prava – zlasti načelo nedotakljivosti državnih mej, po katerem se lahko meje spremenijo
samo sporazumno, z mednarodno pogodbo med državama.
Bistvena značilnost načela uti possidetis iuris je, da nima značaja obvezne norme mednarodnega prava (ius cogens), temveč lahko prizadeti državi vedno določita potek državne meje z
mednarodno pogodbo, bodisi tako, da potrdita mejo kot izhaja
iz načela uti possidetis, bodisi, da njen potek ob upoštevanju
drugih okoliščin določita drugače. Do drugačnega dogovora
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško njuna državna
meja na kopnem poteka tam, kjer je potekala meja med republikama v okviru nekdanje SFRJ, se pravi po mejah občin
oziroma katastrskih občin, kakor so obstajale na dan nastanka
novih držav. Z osamosvojitvijo je notranja kopenska meja med
republikama postala zunanja državna meja, za katero skladno
s pravilom ohranjanja ozemeljskega status quo velja, da se
lahko spremeni le sporazumno.
27. Tudi Arbitražna komisija Konference za Jugoslavijo
(t. i. Badinterjeva komisija) je po razpadu Jugoslavije v Mnenju
št. 3 oprla nastanek novih držav na načelo uti possidetis iuris.23
V izhodišču se je oprla na stališče Meddržavnega sodišča, da
je načelo uti possidetis iuris splošno načelo mednarodnega
prava, ki je povezano s pridobitvijo neodvisnosti, kadarkoli
do nje pride. Komisija je zavzela stališče o nedotakljivosti
obstoječih zunanjih državnih mej nekdanje SFRJ, pri čemer je
poudarila, da to izhaja iz UL OZN, Deklaracije sedmih načel,
Helsinške listine in iz DKNDMP. Glede notranjih republiških
mej pa je sprejela stališče, da »razen, če ni drugače dogovorjeno, nekdanje razmejitve postanejo državne meje, ki jih varuje
mednarodno pravo. Ta sklep izhaja iz načela spoštovanja ozemeljskega status quo in še posebej iz načela uti possidetis«.
Badinterjevi komisiji se je uporaba načela uti possidetis zdela
še posebej primerna prav zato, ker je ustava SFRJ iz leta 1974
določala, da so se obseg ozemelj in meje nekdanjih republik
lahko spremenili samo z njihovim soglasjem.24
28. Mednarodnopravni naslovi poteka državnih mej
Republike Slovenije so torej različni. Glede meje z Avstrijo,
Italijo in Madžarsko so pravni naslov mednarodne pogodbe,
ki jih je s temi državami sklenila že SFRJ, Slovenija pa jih je
nasledila v skladu z mednarodnim pravom. Glede kopenske
meje s Hrvaško je pravni naslov načelo uti possidetis iuris.
To načelo predpostavlja ozemeljsko razmejitev v okviru nekdanje skupne države in po osamosvojitvi varuje ozemeljski
status quo. V določnosti pravnega naslova v smislu lex certa
je med mednarodnimi pogodbami in načelom uti possidetis
pomembna razlika. Pri mednarodnih pogodbah so državne
meje določene na način, ki je običajen na ravni mednarodnega prava; da je namreč mogoče reči, da je državna meja
22 Območja občin je v nekdanji republiki Sloveniji določal
Zakon o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo
območja občine ter o območjih občin (Uradni list SRS, št. 28/80
in nasl.).
23 Mnenje je objavljeno v European Journal of International
Law, št. 3 (1992), str. 184–185.
24 Več A. Pellet, The Opinions of the Badinter Arbitration
Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples,
European Journal of International Law, št. 3 (1992), str. 178–181.

Uradni list Republike Slovenije
določena, je treba njen potek opisati z besedami, določiti z
zemljepisnimi koordinatami in nato mejo vrisati na referenčni
zemljevid. Z vsemi temi elementi morata državi pogodbenici
soglašati, kar storita tako, da skleneta mednarodno pogodbo, katere bistveni sestavni deli so ti elementi, ki opredeljujejo državno mejo. Na enak način določijo potek državnih
mej stalna ali ad hoc mednarodna sodišča, kadar se države
ne morejo same dogovoriti in nanje sporazumno prenesejo
pristojnost za določitev meje. V vsakem primeru kot zadnje
dejanje določanja mej sledi njihova demarkacija v naravi in
označitev z mejnimi kamni.
29. Drugače kot pri mednarodnih pogodbah (in sodbah
mednarodnih sodišč) je določnost načela uti possidetis iuris
odvisna od tega, kako jasno in določno je bila meja določena
pred nastankom novih držav. V primeru razpada SFRJ načelo uti possidetis iuris predpostavlja obstoj razmejitve med
Slovenijo in Hrvaško v okviru nekdanje SFRJ, vendar na nekaterih mestih, kljub zavezanosti obeh držav temu načelu, ne
daje jasnega odgovora o poteku sicer mednarodno priznane
državne meje. Meja na kopnem pred osamosvojitvijo je bila
sicer znana (potekala je po mejah občin oziroma katastrskih
občin), vendar republiki njenega poteka nikoli nista določili
tako, kot se meje določajo na mednarodnopravni ravni,
torej s sporazumom, v katerem bi bile meje jasno opisane,
označene in vrisane v zemljevid. Pomanjkljivost načela uti
possidetis se kaže na tistih odsekih meje, kjer so se meje
občin oziroma katastrskih občin v nekdanjih republikah prekrivale ali iz kakšnega drugega razloga že takrat niso bile
popolnoma jasne. Pri takih spornih odsekih kopenske meje
se državi lahko strinjata, da je načelo uti possidetis iuris
upoštevno merilo in da je treba izhajati iz ozemeljskega
status quo na dan, ko sta državi postali neodvisni, vendar to
ne vodi do rešitve, če se ne strinjata, kakšen je bil konkreten
potek meje med občinami v naravi oziroma imata različno
predstavo o ozemeljskem položaju, ki naj bi ga načelo uti
possidetis varovalo. Položaj je lahko še bolj zapleten, ker se
je zaradi nejasne pravne razmejitve na določenih območjih
lahko prekrivalo dejansko izvajanje oblasti (policije, sodišč
ipd.).25 Če si državi uporabo načela uti possidetis iuris različno razlagata, je jasno, da je to načelo lahko samo začasni
pravni naslov poteka državnih mej. Zlasti na spornih odsekih
bi se morali državi dokončno dogovoriti o točnem poteku
meje v naravi, bodisi neposredno z mednarodno pogodbo
bodisi s prenosom te odločitve na mednarodno sodno telo.
V primerjavi z načelom uti possidetis iuris je jasnost, ki jo
za določitev poteka meje pomeni mednarodna pogodba ali
sodna odločba, pomembna prvina stabilnosti državnih mej.
30. Z mednarodnopravnega vidika se posebej postavlja
vprašanje meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
na morju. Drugače kot meja na kopnem meja na morju med
republikami v okviru nekdanje SFRJ ni bila določena. Nasprotno, iz takratne zvezne zakonodaje izhaja, da je na morju imela
suverenost SFRJ.26 Morje je bilo enotno federalno ozemlje, na
katerem republike niso imele lastnega, od federacije neodvisnega pravnega naslova za izvrševanje oblasti. To seveda ne
pomeni, da republike na morju niso izvajale nobene dejanske
oblasti oziroma da izvajanje oblasti med njimi ni bilo razdelje25 K nejasni pravni razmejitvi med Slovenijo in Hrvaško je na
določenih delih meje prispevala tudi specifična mednarodnopravna
zgodovina STO ter razmejitev med republikama po ukinitvi cone
B STO, ki je z Memorandumom o soglasju iz leta 1954 dejansko
pripadla Jugoslaviji.
26 Zakon o obalnem morju in epikontinentalnem pasu Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 49/87)
je v prvem odstavku 1. člena določal: »Suverenost Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ) na
morju se razteza na obalno morje SFRJ, zračni prostor nad njim, na
morsko dno in njegovo podzemlje v podmorskem prostoru.«
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no.27 Z osamosvojitvijo je Republika Slovenija postala obalna
država. Ker obalna država ne more obstajati brez ustrezne
morske površine, to pomeni, da je del Jadranskega morja in
ozemlje pod tem morjem del njenega državnega ozemlja. Kolikšen del morja s pripadajočimi morskimi pasovi je slovensko
državno ozemlje, je v prvi vrsti vprašanje, ki ga rešujejo pravila
in načela mednarodnega prava. Vendar so ta učinkovita le
toliko, kolikor jih države upoštevajo pri sklepanju mednarodnih
pogodb o mejah oziroma kolikor na njihovi podlagi odločajo
mednarodna sodišča.
31. V primeru razpada države, kot je bila SFRJ, se do
sklenitve dokončnega sporazuma o meji postavi vprašanje
nasledstva na morju. Tudi pri nasledstvu na morju mednarodno
pravo kot izhodiščno načelo postavlja ozemeljski status quo, ki
ga varuje načelo uti possidetis. Ker meja na morju med Slovenijo in Hrvaško v okviru nekdanje SFRJ pravno ni bila določena,
ozemeljsko stanje na morju na dan osamosvojitve ne varuje
načelo uti possidetis iuris, temveč ga varuje načelo uti possidetis de facto. To načelo se uporablja takrat, kadar razmejitev
v okviru nekdanje skupne države ni bila določena, vendar je
obstajala dejansko.28 Dejansko obstoječa meja je še toliko bolj
mednarodnopravno upoštevna, če se je izražala v izrecnem ali
tihem soglasju med državama.29 Kolikor je pred 25. 6. 1991 v
Piranskem zalivu oblast dejansko izvajala Republika Slovenija,
še zlasti, če iz ravnanj Republike Hrvaške pred osamosvojitvijo
izhaja, da se je s tem izrecno strinjala ali v to tiho privolila,
potem mednarodnopravno načelo uti possidetis de facto varuje dejansko stanje na dan osamosvojitve. Tudi to načelo pa
z vidika določnosti in stabilnosti državnih mej ne daje trajno
zadovoljivih rezultatov, zlasti ne v primeru spora, ko ima vsaka
država svojo predstavo o stanju dejstev pred osamosvojitvijo.
Dokončna rešitev mejnega vprašanja je zato mogoča samo z
mednarodno pogodbo o meji oziroma o prepustitvi odločitve
mednarodnemu sodnemu telesu.
27 V Piranskem zalivu, ki je sicer v nekdanji SFRJ imel status
notranjih voda, je dejansko oblast pred 25. 6. 1991 izvajala Slovenija, kar dokazujejo številni dokumenti, objavljeni v Beli knjigi o
meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, Ministrstvo
za zunanje zadeve, Ljubljana 2006. Poleg vrste sodnih in prekrškovnih odločitev slovenskih organov kažejo na dejstvo, da se je
v nekdanji SFRJ Piranski zaliv štel za morje pod slovensko oblastjo, tudi na primer Odlok o morskem ribištvu z dne 11. 12. 1987
(Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna
in Sežana, št. 42/87; Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o
morskem ribištvu, Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86), po katerem
je slovensko ribolovno morje segalo od rta Savudrija do rta Debeli
rtič, ter Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 (prečiščen kartografski del – Uradni list SRS, št. 36/90),
v katerem je v trinajstih kartografskih kartah Piranski zaliv vrisan
kot del Republike Slovenije. Da je tudi zvezna oblast Piranski zaliv
štela za slovensko morje izhaja na primer iz popisa svetilnikov
Hidrografskega inštituta jugoslovanske vojne mornarice v Splitu
iz leta 1978, v katerem je svetilnik Savudrija (pod številko 178,
E2642) uvrščen med svetilnike slovenskega primorja. Pred 25. 6.
1991 pa je Republika Slovenija izvajala oblast tudi zunaj Piranskega zaliva, saj je postaja mejne milice Koper opravljala kontrolo na
morski meji z Italijo do točke T 5. O tem glej Belo knjigo o meji med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, nav. delo, str. 10–13,
in Ž. Štefan, Od zaščitnikov do pomorskih policistov: zgodovina in
razvoj slovenske pomorske policije, Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije, Ljubljana 1997, str. 77 in 109.
28 Prim. D. Türk, nav. delo, str. 414.
29 Tako je bilo tudi stališče Meddržavnega sodišča v zadevi
Nikaragva/Honduras (sodba z dne 8. 10. 2007). Sodišče je sprejelo
stališče, da je lahko v določenih okoliščinah načelo uti possidetis
iuris upoštevno pri razmejitvi na morju, zlasti pri zgodovinskih zalivih in teritorialnih morjih. Ko pa sodišče ugotovi, da meja v smislu
načela uti possidetis iuris pred samostojnostjo ni bila določena,
lahko mejo na morju utemelji, če ugotovi ustrezne okoliščine (v tem
primeru se je postavljalo vprašanje, ali je med državama obstajal
tihi dogovor), tudi na načelu de facto razmejitve (glej zlasti 232. in
253. točko obrazložitve).
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B. – IV.
32. Z vidika notranjega prava je Republika Slovenija s
sprejemom TUL postala samostojna in neodvisna država. TUL
je bila sprejeta 25. 6. 1991 kot temeljni konstitutivni državnopravni akt Republike Slovenije. Z njenim sprejemom je Republika Slovenija dokončno prekinila državnopravne vezi s SFRJ
in se vzpostavila kot suverena država.30 V I. razdelku je TUL
razglasila, da je Republika Slovenija samostojna in neodvisna
država ter določila, da zanjo preneha veljati ustava SFRJ in
da nova država prevzema vse pravice in dolžnosti, ki so bile z
republiško oziroma zvezno ustavo prenesene na organe SFRJ.
Bistven element državnosti je tudi ozemlje, na katerem je država najvišja pravna in dejanska oblast. Ozemlje Republike Slovenije je opredelil II. razdelek TUL, in sicer tako, da je opredelil
njene državne meje. Kot notranjepravni akt TUL ni imela neposrednih mednarodnopravnih učinkov, čeprav njenega vpliva
na mednarodni ravni ni mogoče zanikati. Z njenim sprejemom
je država navzven deklarirala, da je zadostila mednarodnopravnim merilom za obstoj države, kar je bilo pomembno za
priznanje drugih držav. Namen TUL je torej bil ustavnopravno
konstituirati in mednarodnopravno deklarirati novo suvereno
državo, ki bo enakopraven subjekt mednarodne skupnosti.
33. S formalnega vidika hierarhije pravnih aktov je bila
TUL sprejeta kot pravni akt ustavnopravne ravni.31 Ustavnopravna moč TUL pa ni bila omejena le na trenutek sprejema,
temveč gre za trajno veljavno pravo. To še dodatno potrjuje
dejstvo, da se nanjo sklicuje tudi Ustava v svoji preambuli, kjer
je TUL izrecno opredeljena kot eno izmed izhodišč Ustave.32
Ustava, ki sicer z močjo najvišjega pravnega akta določa organizacijo državne oblasti, s človekovimi pravicami in temeljnimi
svoboščinami pa tudi njene meje,33 to svojo moč črpa tudi
iz TUL. TUL je formalno veljaven ustavni akt ter je kot taka
trajni in neusahljivi ustavnopravni temelj državnosti Republike
Slovenije.
34. Z vsebinskega vidika TUL ob sprejemu ni imela samo
deklaratornih mednarodnopravnih učinkov, temveč je kot ustavni akt imela predvsem notranje konstitutivne pravne učinke.
Ustavnopravni učinek II. razdelka TUL je bil v tem, da je opredelil državne meje in s tem določil ozemlje, na katerem je Re30 Pri državni suverenosti lahko ločimo notranjo in zunanjo
suverenost. Suverenost navznoter pomeni, da je država najvišja
pravna oblast na svojem ozemlju, navzven pa, da ni odvisna
od katerekoli druge države. Glej R. Jennings, A. Watts (ur.),
Oppenheim's International Law, Ninth Edition, Longman, London
in New York 1996, str. 120–123. O pojmu države glej tudi J. Crawford, The Creation of States in International Law, Second Edition,
Oxford University Press, Oxford 2006, str. 3–254. O pojmu države
in suverenosti glej tudi L. Pitamic, Država, Cankarjeva založba,
Ljubljana 1997, str. 1–44.
31 To potrjujeta tudi IV. in V. razdelek TUL, kjer listina sama
sebe poimenuje »ustavni akt«.
32 Preambula Ustave se glasi: »Izhajajoč iz Temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter
temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice
slovenskega naroda do samoodločbe, in iz zgodovinskega dejstva,
da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev
izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, sprejema Skupščina Republike Slovenije Ustavo Republike
Slovenije.«
33 Prav zaradi pomena človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne gre zamenjevati državne in ljudske suverenosti. Državna
suverenost je povezana z obstojem države kot samostojnega in
neodvisnega subjekta, ki je podvržen samo mednarodnemu pravu,
ljudska suverenost pa se nanaša na kakovost te državne oblasti.
Pri pojmu ljudske suverenosti stopi v ospredje to, kar Ustava določa v drugem odstavku 3. člena, in sicer, da ima v Sloveniji oblast
ljudstvo ter da jo izvršujejo državljanke in državljani neposredno in
z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in
sodno. Zlasti pa so za pravilno razumevanje pojma ljudske suverenosti pomembne človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so
kot izhodišče prav tako navedene v preambuli Ustave, še prej pa se
je Slovenija že pri svojem nastanku v III. razdelku TUL zavezala k
zagotavljanju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
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publika Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Na
prvi pogled je sicer jasno, da II. razdelek TUL ni določil mej na
način, ki je običajen v mednarodnih pogodbah, saj njihovega
poteka ne opisuje in jih ne določa z zemljepisnimi koordinatami.
Ker pa se določba sklicuje na mednarodno priznane zunanje
meje nekdanje SFRJ ter na mejo s Hrvaško, kakor je obstajala v okviru nekdanje SFRJ, so meje postale določene tudi v
notranjem ustavnem pravu. Določba II. razdelka TUL je tako
konstitucionalizirala državne meje Republike Slovenije.
35. Konstitucionalizacija državnih mej v II. razdelku ne
pomeni samo opredelitve začetnega ozemeljskega stanja, torej
določitve ozemlja, na katerem je Republika Slovenija 25. 6.
1991 postala suverena država. Pri razlagi II. razdelka TUL je
namreč treba upoštevati tudi določbe Ustave, ki je v razmerju
do TUL lex posterior. Šele s skupnim razumevanjem določb
Ustave in TUL je mogoče dokončno opredeliti materialnopravno
učinkovanje II. razdelka TUL. Pri tem je na prvi pogled jasno,
da Ustava v ničemer ni izrecno razveljavila katerekoli določbe
TUL. Nasprotno, Ustava se v preambuli izrecno sklicuje na TUL
in jo opredeljuje kot eno izmed svojih izhodišč, s čimer je bila
formalna veljavnost TUL nedvomno podaljšana tudi v sedanjost
in prihodnost. Za vprašanje vsebinske veljavnosti II. razdelka
TUL pa je zlasti upošteven 4. člen Ustave.
36. Člen 4 Ustave, ki določa, da je Slovenija ozemeljsko
enotna in nedeljiva država, ima sam po sebi dva pomena. Na
eni strani se ozemeljska enotnost nanaša na obliko državne
ureditve. To pomeni, da je Slovenija unitarna država in je ni
dopustno oblikovati kot federalne države; v državi ni dovoljeno
vzpostavljati ozemeljskih enot, ki bi imele državotvorni status
federalnih enot. Na drugi strani se nedeljivost države nanaša
na suverenost države na svojem ozemlju. Državni organi izvršujejo oblast na celotnem državnem ozemlju, zato se ni dopustno v korist druge države odpovedati delu državnega ozemlja
ali izvrševanju funkcij suverene oblasti na tem ozemlju.34 V
drugem pomenu 4. člen Ustave predpostavlja, da je ozemlje
Republike Slovenije znano in določeno z državnimi mejami,
prav to pa je bil namen II. razdelka TUL. Ustava je bila sprejeta
23. 12. 1991, torej šest mesecev po TUL, in ozemlje, katerega
enotnost in neodvisnost zagotavlja 4. člen Ustave, je bilo nedvomno tisto, ki ga je z državnimi mejami določil II. razdelek
TUL. Če naj bo 4. člen Ustave tudi danes učinkovita ustavna
določba, potem mora biti tudi II. razdelek veljavno pravo, ki ima
še danes pravno upoštevno vsebino.
37. Nedvomno je imela TUL ob sprejemu predvsem pravno‑zgodovinsko nalogo konstituirati državo Republiko Slovenijo
in v tem smislu je še danes formalno veljavna ustavnopravna
podlaga državne suverenosti. Vendar pa II. razdelek TUL ni
samo formalno veljavna določba, temveč je zaradi 4. člena
Ustave še danes vsebinsko učinkovita ustavnopravna določba,
ki jo je treba upoštevati pri mednarodnopravnem spreminjanju
mej s sosednjimi državami. Člen 4 Ustave in II. razdelek TUL
sta medsebojno povezana, in sicer tako, da je vsebina 4. člena
Ustave odvisna od II. razdelka TUL, ta pa svojo aktualnost črpa
iz 4. člena Ustave. Medtem ko preambula Ustave poudarja kontinuirano pravno veljavnost TUL, pa iz 4. člena Ustave izhaja,
da je II. razdelek TUL vsebinsko živo pravo. Razdelek II TUL ni
vsebinsko izčrpan, temveč skupaj s 4. členom Ustave pomeni
veljavno in upoštevno ustavnopravno opredelitev ozemlja Republike Slovenije.
38. V navedenem smislu ti ustavni določbi pomenita
ustavnopravno oviro za spreminjanje državnih mej. V ozemeljsko relativno majhni državi, kot je Republika Slovenija, imata
taki določbi tudi garantno funkcijo; z njima je ustavodajalec
državno ozemlje in državne meje postavil kot eno temeljnih
vrednot, ki jo je treba varovati na ustavni ravni. Mednarodna
pogodba, ki bi spremenila potek državne meje, bi pomenila
34 Prim I. Kaučič, F. Grad, Ustavna ureditev Slovenije, GV
Založba, Ljubljana 2003, str. 75, in T. Jerovšek v: L. Šturm (ur.),
Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske
državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 111.

Uradni list Republike Slovenije
tudi spremembo tistega ozemlja, na katerem je TUL 25. 6.
1991 vzpostavila državno suverenost Republike Slovenije, in
bi bila zato v neskladju z II. razdelkom TUL. Glede Avstrije, Italije in Madžarske bi bile spremenjene meje sicer mednarodno
priznane državne meje, vendar ne bi bile več »mednarodno
priznane državne meje do[t]edanje SFRJ«, kot je določil II.
razdelek TUL. Glede Hrvaške pa bi mednarodna pogodba o
določitvi meje pomenila spremembo »meje v okviru nekdanje
SFRJ«, če meja ne bi bila določena tam, kjer je bila meja med
republikama v SFRJ, kakor jo je ob osamosvojitvi razumela in
v II. razdelku TUL konstitucionalizirala Republika Slovenija. Za
ustavnosodno presojo Sporazuma to pomeni, da 4. člen Ustave
in II. razdelek TUL tvorita celoto in sta skupaj zgornja premisa
ustavnosodnega odločanja. Neskladje z II. razdelkom TUL bi
hkrati pomenilo tudi neskladje s 4. členom Ustave.
39. Upoštevajoč pravno naravo TUL in njeno zgodovinsko
vlogo kot konstitutivnega akta države Republike Slovenije pa
se TUL kot ustavni akt razlikuje od Ustave v tem smislu, da je ni
mogoče spreminjati ali dopolnjevati z neposrednim posegom v
njeno besedilo. Poseg v TUL bi pomenil ne samo spreminjanje
besedila za nazaj, temveč dejansko tudi spreminjanje pravnega
in dejanskega konteksta, v katerem je bila sprejeta. Zato je
povsem logično, da TUL, drugače kot Ustava, ne predvideva postopka za svoje spreminjanje. Kljub temu pa vsebinsko
gledano II. razdelek TUL ni nespremenljiva ustavna določba.
Njena vsebina se lahko spremeni ali dopolni z aktom ustavne
ravni, tj. z aktom, sprejetim po ustavnorevizijskem postopku,
vendar ne z neposrednim posegom v TUL, temveč s spremembo Ustave. Taka ustavna sprememba lahko izrecno spremeni
ali dopolni II. razdelek TUL, lahko pa gre samo za spremembo
po interpretativnem načelu, da kasnejši predpis spremeni ali
dopolni prejšnji predpis (lex posterior derogat legi priori).
B. – V.
40. Izhajajoč iz ugotovitve, da je II. razdelek TUL konstitucionaliziral državne meje Republike Slovenije ter da je to
še danes veljavno in upoštevno ustavno pravo, se postavlja
vprašanje, kakšna je pravzaprav vsebina te ustavne določbe.
Državno ozemlje in državne meje so v Republiki Sloveniji tudi
ustavna materija, vendar je vprašanje, v kakšnem pomenu in
obsegu ter kaj to pomeni za njihovo spreminjanje.
41. Poleg vloge in namena TUL v celoti je treba pri razlagi
II. razdelka posebej upoštevati tudi pravne in dejanske okoliščine, ki so vplivale na sprejem TUL. Poleg že omenjenega
ustavnega in zakonskega prava nekdanje SFRJ in nekdanje
republike Slovenije je Ustavno sodišče kot ključna pri razlagi
II. razdelka TUL upoštevalo pravila in načela mednarodnega
prava, ki so po razpadu SFRJ uredila temeljna razmerja, zlasti
glede ozemlja oziroma državnih mej, med novonastalimi in
sosednjimi državami ter med samimi novonastalimi državami.
S sprejemom Ustave v ustavnem sistemu Republike Slovenije
ni bil priznan primat mednarodnega prava nad ustavnim pravom, vendar je treba pri razlagi II. razdelka TUL izhajati iz tega,
da so vprašanja nastanka novih držav in določanja njihovih
državnih mej v prvi vrsti v domeni mednarodnega prava ter
da so ta pravila in načela mednarodnega prava kot splošno
obvezna veljala v času, ko je Slovenija postala samostojna in
neodvisna država. Pri razlagi II. razdelka TUL v luči pravil in
načel mednarodnega prava, ki urejajo vprašanja ozemeljske
nedotakljivosti ter kontinuitete državnih mej, je Ustavno sodišče
upoštevalo tudi preambulo TUL in Ustavni zakon za izvedbo
TUL (v nadaljevanju UZITUL) z dne 25. 6. 1991 ter notranje
in mednarodne instrumente, pa tudi politične dokumente, iz
katerih izhaja, da se je država že v procesu osamosvajanja
zavezala k spoštovanju mednarodnega prava, saj je bilo to
pomembno za pridobitev priznanja drugih držav.
42. Glede Avstrije, Italije in Madžarske II. razdelek TUL
določa, da so državne meje »mednarodno priznane državne
meje dosedanje SFRJ […] v delu, v katerem te države mejijo na
Republiko Slovenijo«. S tem, ko mednarodno priznane državne
meje nekdanje SFRJ opredeljuje kot državne meje Republike
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Slovenije, se TUL sklicuje na mednarodne pogodbe, ki so bile
pred osamosvojitvijo veljavni pravni naslov za potek državnih
mej in so tudi določale, kje meje natančno potekajo. V tem
smislu je II. razdelek TUL enostranska izjava, s katero se glede
državnih mej z Avstrijo, Italijo in Madžarsko potrjuje obstoječe
mednarodnopravno stanje na dan 25. 6. 1991. Potrjevanje
obstoječih mednarodno priznanih državnih mej v notranjem
pravu sicer ni bilo nujno potrebno, kajti že iz pravil in načel
mednarodnega prava, ki so veljala v času osamosvajanja in
so obvezovala Slovenijo kot novonastajajočo državo, izhaja
zahteva po spoštovanju ozemeljske integritete sosednjih držav
in nedotakljivosti državnih mej, posebej pa tudi zahteva po spoštovanju mednarodnih pogodb, ki določajo državne meje, saj
prenehanje prejšnje države in nastanek novih držav ne vplivata
na veljavnost mednarodnih pogodb o državnih mejah. Mednarodnopravni namen II. razdelka TUL je bil predvsem izkazati v
procesu osamosvajanja zavezanost mednarodnemu pravu. To
jasno izhaja tudi iz Deklaracije ob samostojnosti z dne 25. 6.
1991, ki jo je takratna Skupščina Republike Slovenije sprejela
hkrati s TUL; Deklaracija v IV. razdelku med drugim določa, da
»Republika Slovenija kot mednarodnopravni subjekt spoštuje
vsa načela mednarodnega prava in v smislu pravnega nasledstva določbe vseh mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila SFRJ
in se nanašajo na ozemlje Republike Slovenije«. Podobno določbo vsebuje 3. člen UZITUL, ki je bil prav tako sprejet hkrati
s TUL: »Na ozemlju Republike Slovenije veljajo mednarodne
pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo.«
43. V delu, ki se nanaša na Hrvaško, II. razdelek TUL
določa, da je »meja […] v okviru dosedanje SFRJ« državna
meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Izhajajoč
iz predpostavke, da se je Republika Slovenija osamosvojila
skladno s splošno veljavnimi pravili in načeli mednarodnega
prava, je treba besedilo II. razdelka TUL v delu, ki se nanaša
na Hrvaško, razumeti v smislu mednarodnopravnega načela uti
possidetis. To pravzaprav izhaja že iz preambule TUL, v kateri
se je Republika Slovenija zavezala k »spoštovanju suverenosti
in ozemeljske celovitosti drugih republik nekdanje SFRJ«. Tudi
Ustavno sodišče je že v mnenju št. Rm‑1/00 o meji z Republiko
Hrvaško sprejelo stališče, da je »mednarodnopravno s trenutkom nastanka suverene in neodvisne Slovenije njena nekdanja
republiška meja 'v okviru dosedanje SFRJ' na podlagi načela
uti possidetis postala njena državna meja«. Po podrobni opredelitvi tega načela pa je »upoštevajoč takšno razlago TUL«,
torej v smislu načela uti possidetis, opravilo presojo Sporazuma
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem
prometu in sodelovanju.35 Tudi potrjevanje načela uti possidetis na ustavni ravni ni bilo nujno, saj je to splošno načelo
mednarodnega prava, ki učinkuje samodejno, kadar pride do
nastanka nove samostojne države. Tudi v tem delu je mednarodnopravni pomen II. razdelka TUL predvsem enostransko
priznanje ozemeljskega status quo med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško, dokler državi poteka meje ne določita z
mednarodno pogodbo.
44. Enostranska ustavnopravna zaveza k spoštovanju
obstoječih mednarodnih pogodb oziroma načela uti possidetis
je bila pomembna tudi za mednarodnopravno priznanje Republike Slovenije, kar je razvidno iz nekaterih političnih aktov, ki
so v procesu osamosvajanja nastali na ravni takratne Evropske
gospodarske skupnosti (v nadaljevanju EGS). Iz Smernic za
priznanje novih držav v Vzhodni Evropi in Sovjetski zvezi z
dne 16. 12. 1991 in iz Deklaracije o Jugoslaviji z dne 16. 12.
199136 je namreč razvidno, da so države članice takratne

EGS priznanje novih držav pogojevale z njihovo zavezanostjo
mednarodnemu pravu, med drugim izrecno tudi načelu nedotakljivosti vseh mej, ki se lahko spreminjajo le po mirni poti in
sporazumno.
45. Na vprašanje, kaj je konstitucionaliziral II. razdelek
TUL, je torej treba odgovoriti, da so to državne meje, kakor jih
je določalo in zagotavljalo mednarodno pravo, ko je Republika
Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Republika Slovenija je svoje meje mednarodnopravno nasledila od
nekdanje SFRJ, vendar jih je z II. razdelkom TUL določila na
ustavni ravni. Drugače rečeno, II. razdelek TUL je ustavnopravni odsev mednarodnega prava, ki je urejalo vprašanje
mej v trenutku, ko je država postala samostojna in neodvisna.
Konstitucionalizacija državnih mej pa tudi pomeni, da so meje
na ustavni ravni določene tako, kot so bile v trenutku nastanka
nove države, torej ob sprejemu TUL, določene in varovane po
mednarodnem pravu; določnost njihovega poteka na ustavni
ravni je odvisna od tega, kako natančno so določene na ravni
mednarodnega prava.
46. Glede državnih mej z Avstrijo, Italijo in Madžarsko ne
more biti dvoma, da je II. razdelek TUL potek mej določil tako,
kot so določene (tj. opisane, opredeljene s koordinatami in vrisane v zemljevide) v mednarodnih pogodbah, ki jih je Slovenija
nasledila po SFRJ. Mednarodna pogodba, ki bi spremenila potek teh mej, kakor so obstajale na dan sprejema TUL, bi bila torej v neskladju z II. razdelkom TUL v zvezi s 4. členom Ustave.
Drugače pa meja z Republiko Hrvaško na mednarodnopravni
ravni ni bila nikoli določena, med republikama v okviru nekdanje SFRJ pa ni bila določena na »mednarodnopraven način«.
Meja na kopnem je sicer obstajala in je bila znana, vendar
ni bila določena s sporazumom med republikama, ki bi njen
potek v celotni dolžini jasno opisal in jo določil z zemljepisnimi
koordinatami. Po osamosvojitvi je dotedanja republiška meja
na kopnem postala mednarodno priznana meja, ki ima svoj
mednarodnopravni temelj v načelu uti possidetis iuris. Razdelek II TUL, ki je ustavnopravni izraz tega mednarodnopravnega
načela, je zato določil slovensko‑hrvaško kopensko mejo tako,
kakor je bila meja po osamosvojitvi določena in varovana z
načelom uti possidetis iuris.
47. Drugače od kopenske meje meja na morju med Slovenijo in Hrvaško v okviru nekdanje SFRJ ni bila določena,37
temveč je bilo morje pod neposredno suverenostjo federacije.
Zato se postavlja vprašanje, kako razlagati II. razdelek TUL, ki
državno mejo med državama določa kot »mejo v okviru nekdanje SFRJ«. Ker je bilo morje pod neposredno jugoslovansko
suverenostjo, državi Slovenija in Hrvaška ne moreta izkazati
pravnega naslova na morju. To pomeni, da nasledstvo po načelu uti possidetis iuris ne pride v poštev. Po drugi strani pa je
treba upoštevati, da je Slovenija obalna država in da je bila že
v okviru nekdanje SFRJ obalna republika, ki je na določenem
delu Jadranskega morja izvajala dejansko oblast in je imela
tudi teritorialni dostop do odprtega morja. Prav zato je nesprejemljiva razlaga, da bi takratna slovenska Skupščina sprejela
TUL, s katero je določila državno ozemlje, in ne bi vanj vključila
tudi morja. Mednarodnopravno je tudi morsko ozemlje stvar
nasledstva, ki ga do sklenitve mednarodne pogodbe zagotavlja načelo uti possidetis. Če država ne more izkazati pravne
razmejitve v okviru nekdanje skupne države, državna meja po
osamosvojitvi uživa pravno varstvo na podlagi sekundarnega
načela uti possidetis de facto. Ker je pravno nesprejemljiva
razlaga, da bi se Republika Slovenija notranjepravno osamosvojila brez morja, je treba II. razdelek TUL glede meje na morju
razlagati v smislu mednarodnopravnega načela uti possidetis

35 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (Uradni
list RS, št. 43/01, MP, št. 20/01).
36 Smernice za priznanje novih držav in Deklaracijo o Jugoslaviji je sprejel Svet ministrov Evropske gospodarske skupnosti.
Dokumenta sta objavljena v European Journal of International Law,
št. 4 (1993), str. 72 in 73.

37 Meja na morju je določena le med Republiko Slovenijo in
Republiko Italijo, in sicer s Pogodbo med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo s prilogami od I do X z dne
10. novembra 1975 (Uradni list SFRJ-MP, št. 1/77; Akt o notifikaciji
nasledstva, Uradni list RS, št. 40/92, MP, št. 11/92). Republika
Slovenija je pravna naslednica te pogodbe.
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de facto.38 To pomeni, da po II. razdelku TUL morska meja med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško poteka po črti na
morski površini,39 do katere je Slovenija pred osamosvojitvijo
izvrševala dejansko oblast.
48. Dejstvo, da je II. razdelek TUL konstitucionaliziral
državne meje v skladu z načeloma uti possidetis iuris oziroma
uti possidetis de facto, pomeni, da so državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na ustavnopravni ravni
določene. Vendar pa taka konstitucionalizacija ne pomeni,
da je določen tudi njihov konkretni potek v naravi. Glede na
dolgoletni spor med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
o poteku meje (na določenih mejnih odsekih), čeprav imata
obe državi v svojih temeljnih ustavnih listinah o samostojnosti
in neodvisnosti določeno, da meja med njima poteka tam, kjer
je potekala v okviru nekdanje skupne države,40 in čeprav sta
ob upoštevanju Mnenja št. 3 Badinterjeve komisije obe državi
mednarodnopravno zavezani k spoštovanju načela uti possidetis, dokler se ne dogovorita drugače, je očitno, da to načelo
samo po sebi ne daje popolnoma jasnega, kaj šele za obe državi sprejemljivega odgovora o poteku državne meje v naravi.
49. Glede kopenske meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško se nejasnosti o njenem poteku lahko pojavijo na
tistih odsekih, kjer ni mogoče izkazati jasnega pravnega naslova
oziroma kjer si državi, kljub zavezanosti istemu načelu, načelo uti
possidetis iuris različno razlagata. Načelo uti possidetis iuris kot
pravni naslov predpostavlja obstoj razmejitve med republikama
v okviru nekdanje SFRJ, vendar ne daje jasnega odgovora o
38 Takšno razumevanje II. razdelka TUL izhaja tudi iz aktov
Državnega zbora in Vlade, ki so bili sicer sprejeti po 25. 6. 1991,
vendar kažejo, kako zakonodajna in izvršilna veja oblasti razumeta mednarodnopravni položaj na morju na dan 25. 6. 1991. V
Memorandumu o Piranskem zalivu z dne 7. 4. 1993 se je Vlada
zavzela za »ohranitev celovitosti Piranskega zaliva pod [slovensko] suverenostjo in jurisdikcijo«. Memorandum zavrača uporabo
kriterija srednje črte, ki bi bil nepravična in neživljenjska rešitev:
»Upoštevati je treba dejstvo, da je Republika Slovenija izvrševala
jurisdikcijo in oblast v Piranskem zalivu v bivši SFRJ in da je bilo
takšno tudi zatečeno stanje ob razglasitvi neodvisnosti obeh držav
dne 25. junija 1991. Glede na takšno stanje je gotovo najprimernejša uporaba načela uti possidetis, ki pravno potrjuje dejansko
izvrševanje oblasti Republike Slovenije kot bivše republike v sklopu
bivše SFRJ nad celovitim Piranskim zalivom.« Podobna so stališča
in sklepi, ki jih je v zvezi s Piranskim zalivom sprejel Državni zbor
oziroma Odbor za mednarodne odnose (v nadaljevanju Odbor)
v mandatu 1992–1996. Odbor je na seji dne 26. 5. 1993 sprejel
naslednje stališče: »V zvezi s Piranskim zalivom Državni zbor
Republike Slovenije ponovno poudarja, da je imela Slovenija v novejši zgodovini nesporno jurisdikcijo na Piranskim zalivom. Z njim
je ustrezno upravljala ter skrbela za njegovo zaščito in ohranjanje.
Piranski zaliv pripada Republiki Sloveniji tudi po načelu mednarodnega prava 'uti possidetis'.« Na seji 28. 6. 1994 pa je Odbor
sprejel predlog stališča, da »Slovenija še naprej spoštuje načelo
'uti possidetis', kar predvsem pomeni polno suverenost Slovenije
nad Piranskim zalivom«. Zadnji tak sklep Državnega zbora je bil
sprejet 18. 2. 2009 – Sklep o zaščiti slovenskih interesov ob pristopanju Republike Hrvaške k Severnoatlantski pogodbi –, v katerem
Državni zbor zavrača »spreminjanje stanja na kopnem in na morju
na dan 25. 6. 1991« in opozarja, da so na ta dan »slovenski organi
izvajali pristojnosti, med drugim tudi v zaselkih na levem bregu
Dragonje, na ozemljih na levem bregu Mure pri Hotizi ter [da] je
Republika Slovenija imela teritorialni stik z odprtim morjem in je
izvajala jurisdikcijo nad celotnim Piranskim zalivom«.
39 Pri uporabi pojma »mejna črta« je treba upoštevati, da se
državne meje kažejo kot črte samo na površini Zemlje. Ker se raztezajo tudi v zračni prostor in pod zemeljsko površino, so državne
meje v resnici ploskve, ki dvodimenzionalno razmejujejo območje
suverenosti sosednjih držav.
40 Podobno določbo kot II. razdelek TUL ima V. razdelek
hrvaške Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike
Hrvatske z dne 25. 6. 1991: »Državne granice Republike Hrvatske
su međunarodno priznate državne granice dosadašnje SFRJ u
dijelu u kojem se odnose na Republiku Hrvatsku, te granice između
Republike Hrvatske i Republike Slovenije, Bosne i Hercegovine,
Srbije i Crne Gore u okviru dosadašnje SFRJ.«
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poteku sedaj mednarodno priznane državne meje. Vanj je vgrajena nedoločnost glede konkretnega poteka meje, ki se je prek
II. razdelka TUL prenesla tudi v notranji ustavni sistem. Meja s
Hrvaško ima v načelu uti possidetis iuris in II. razdelku TUL samo
nepopolni pravni temelj, ki predpostavlja, da se bosta državi
sporazumno dogovorili o njenem poteku v naravi, bodisi neposredno z mednarodno pogodbo bodisi s prenosom te naloge na
mednarodno sodno telo. V tem smislu je Ustavno sodišče že v
mnenju št. Rm‑1/00 sprejelo stališče, da besedilo II. razdelka
TUL pomeni, da je meja »domnevno znana, vendar še ne konkretizirana v mednarodni pogodbi o meji in označena v naravi«.
Podobno kot pri meji na kopnem tudi načelo uti possidetis de
facto ne daje jasnega odgovora o konkretnem poteku meje na
morju. Nedoločnost konkretnega poteka morske meje je lahko še
bolj izrazita, ker načelo uti possidetis de facto ne izhaja iz pravne
razmejitve oblasti med republikama v okviru nekdanje SFRJ,
temveč temelji na razmejitvi dejanskega izvrševanja oblasti.
Spornost te meje izhaja iz tega, da si državi dejansko stanje pred
osamosvojitvijo različno razlagata, še v večji meri pa iz tega, da
Republika Hrvaška tega načela sploh ne priznava kot izhodišča
za določitev poteka morske meje.
50. Ne glede na omenjene pomanjkljivosti načel uti possidetis iuris in uti possidetis de facto, je v II. razdelku TUL
kopenska meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
konstitucionalizirana kot meja, ki poteka po mejah takratnih
občin oziroma katastrskih občin, morska meja pa kot meja, ki
poteka po črti, do katere je Republika Slovenija v okviru nekdanje SFRJ izvrševala dejansko oblast. V obeh primerih je treba
državno mejo med državama konkretizirati na ravni mednarodnega prava, torej sporazumno določiti njen potek v naravi.
Razdelek II TUL zato pomeni znano razmejitev med državama,
vendar ne natančno določeno niti na kopnem niti na morju. V
primerjavi z določnostjo meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko je
določba v delu, ki se nanaša na Hrvaško, podnormirana in bo
vsebinsko zaokrožena šele, ko bosta kopenska in morska meja
opisani in zemljepisno določeni.
51. Konstitucionalizacija državnih mej na eni strani pomeni, da Državni zbor ne sme z zakonom ratificirati mednarodne
pogodbe, ki bi spreminjala državne meje, kakor so opredeljene
v II. razdelku TUL. Vendar na drugi strani glede meje s Hrvaško
konstitucionalizacija ne pomeni prepovedi določitve poteka
meje v naravi. Razdelek II TUL omogoča nadaljnje določanje
poteka državne meje na kopnem in morju med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško, vendar pri tem zakonodajalca
omejuje z načeloma uti possidetis iuris (na kopnem) oziroma
uti possidetis de facto (na morju). V tem smislu je treba razumeti tudi stališče Ustavnega sodišča iz mnenja št. Rm‑1/00,
da »TUL in Ustava ne prepovedujeta sklepanja mednarodnih
pogodb, ki bi urejale vprašanja meja« ter da bi mednarodna pogodba »lahko vsebovala tudi določbe o državni meji, kar samo
po sebi še ne bi bilo v nasprotju s TUL in z Ustavo, seveda pod
pogojem, da bi se gibal v okvirih določbe 4. člena Ustave …«.
Zaradi povezanosti 4. člena Ustave in II. razdelka TUL je treba
dodati, da bi se mednarodna pogodba o državnih mejah morala
gibati tudi v okviru II. razdelka TUL.
B. – VI.
52. Glede na to, da Republika Slovenija in Republika Hrvaška »v številnih poskusih v zadnjih letih nista razrešili spora
glede meje na kopnem in morju« – kot to priznava preambula
Sporazuma41 – sta se državi sporazumeli, da Republika Slovenija in Republika Hrvaška ustanovita arbitražno sodišče, ki bo
med drugim imelo nalogo, da določi potek meje med državama
na kopnem in morju. Rezultat tega dogovora je Sporazum med
vladama Republike Slovenije in Republike Hrvaške, ki sta ga
4. 9. 2009 v Stockholmu podpisala predsednika vlad. Na strani
Republike Slovenije mora ratifikacijo Sporazuma odobriti še
41 Preambula Sporazuma se v tem delu v izvirnem angleškem
jeziku glasi: »… Whereas through numerous attempts the Parties
have not resolved their territorial and maritime border dispute in the
course of the past years, …«.

Uradni list Republike Slovenije
Državni zbor.42 Za razlago Sporazuma je po četrtem odstavku
3. člena Sporazuma pristojno arbitražno sodišče.43 Ker pa je
postopek ratifikacije prekinjen s postopkom za oceno ustavnosti pred Ustavnim sodiščem, ga mora za potrebe ustavnosodne
presoje razlagati tudi Ustavno sodišče.
53. Pri presoji določb Sporazuma je treba upoštevati
tudi namen predhodne kontrole ustavnosti mednarodnih pogodb. Stališča o tem je Ustavno sodišče sprejelo že v mnenju
št. Rm‑1/97 in jih kasneje povzelo v mnenjih št. Rm‑1/00 in
št. Rm‑1/02. Ustavni red namreč ne sprejema primata mednarodnega prava nad ustavnimi določbami. Mednarodne pogodbe so v hierarhiji pravnih aktov nad zakonskimi določbami,44
vendar pa morajo biti same v skladu z ustavnimi določbami.
Predhodna presoja ustavnosti mednarodne pogodbe v postopku ratifikacije ima preventiven namen. Njen namen je preprečiti, da bi v Državnem zboru prišlo do ratifikacije mednarodne
pogodbe, z uveljavitvijo katere bi bodisi v notranje pravo prišle
neposredno uporabljive protiustavne norme (ki bi zahtevale
neposredno protiustavno delovanje državnih ali drugih organov z materialnimi ravnanji ali z izdajanjem posamičnih aktov)
bodisi bi se država za izpolnitev pogodbe zavezala sprejeti
splošne pravne akte v notranjem pravu, ki bi bili v nasprotju z
Ustavo. Preventivni namen predhodne kontrole je v tem, da se
pravočasno, že pred ratifikacijo, prepreči, da bi država prevzela
mednarodnopravno obveznost, ki bi bila v neskladju z Ustavo
in ki je zaradi tega ne bi mogla izpolniti.45 Ustavno sodišče je
zato moralo presoditi, ali bi določbe točke (a) prvega odstavka
3. člena, točke (a) 4. člena in drugega ter tretjega odstavka
42 Že v mnenju št. Rm-1/97 je Ustavno sodišče pojasnilo, da je
ratifikacija mednarodne pogodbe v mednarodnopravnem pogledu
enostranska izjava volje ene pogodbene stranke drugi pogodbeni
stranki, da vsebino že podpisane pogodbe sprejema kot obvezno.
To izjavo volje posreduje država ob izmenjavi listin o ratifikaciji. Te
listine po peti alineji 107. člena Ustave izda Predsednik republike.
Predsednik republike ratifikacijsko listino izda potem, ko je Državni
zbor sprejel zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe. Mednarodni
akt je listina o ratifikaciji, zakon o ratifikaciji pa je notranjepravni akt,
ki ima dvojni pomen. Na eni strani pomeni pooblastilo Predsedniku
republike, da lahko izda listino o ratifikaciji, na drugi strani gre za
normativni akt, s katerim se mednarodnopravne obveznosti spreminjajo v notranje pravo države. Določbe mednarodne pogodbe z
njeno uveljavitvijo v mednarodnem pravu preidejo v notranji pravni
red pod pogojem, da so ratificirane v skladu z notranjim pravom.
43 Četrti odstavek 3. člena Sporazuma se v izvirnem angleškem jeziku glasi: »The Arbitral Tribunal has the power to interpret
the present Agreement.«
44 Po 8. členu Ustave morajo biti zakoni in drugi predpisi v
skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Po
drugem odstavku 153. člena Ustave morajo biti zakoni v skladu
z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral Državni
zbor, podzakonski predpisi in drugi splošni akti pa tudi v skladu z
drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.
45 Z mednarodnimi pogodbami se Republika Slovenija zavezuje kot država v razmerju do sopogodbenic, ki so druge države
oziroma drugi subjekti mednarodnega javnega prava. Z mednarodnimi pogodbami država prevzema mednarodne obveznosti,
za katere velja mednarodno pravo. Sklepanje in izvajanje mednarodnih pogodb je večinoma urejeno v DKPMP, ki obvezuje tudi
Slovenijo. Obveznost, sprejeta z mednarodno pogodbo, državo
zavezuje, da to obveznost izpolni. Po 26. členu DKPMP vsaka veljavna pogodba veže pogodbenice, ki jo morajo izpolnjevati v dobri
veri (bona fide). Gre za načelo pacta sunt servanda, ki je eno od
temeljnih načel mednarodnega pogodbenega prava. Če izpolnitev
mednarodne obveznosti zahteva sprejem ali spremembo ustrezne
normativne ureditve, ki naj učinkuje v notranjem pravnem redu,
potem je država po mednarodnem pravu zavezana, da na tak način
to obveznost izpolni. Neizpolnitev obveznosti pomeni kršitev pogodbe in torej mednarodni delikt. Izpolnitev mednarodne pogodbe
je lahko dosežena že s tem, da njene določbe ob njeni uveljavitvi
v mednarodnem pravu neposredno preidejo v notranji pravni red
države. Če določbe mednarodne pogodbe niso neposredno uporabljive, je za izpolnitev pogodbenih obveznosti potrebna izvedba
notranjepravnih ukrepov – sprejem ustreznih pravnih aktov (tako
Ustavno sodišče že v mnenju št. Rm-1/97).
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7. člena Sporazuma vsaka zase ali skupaj državo zavezale k
protiustavni mednarodnopravni obveznosti.
54. Točka (a) prvega odstavka 3. člena Sporazuma, po
kateri bo arbitražno sodišče določilo potek (angl. course) meje
na kopnem in morju, pomeni, da bo moralo arbitražno sodišče
opisati potek mejne črte v naravi in jo določiti z zemljepisnimi
koordinatami. Ker potek meje med republikama v nekdanji
SFRJ, pa tudi kasneje, nikoli ni bil določen na tako natančen
mednarodnopravno upošteven način, bo arbitražno sodišče
potek meje določilo originarno. Na kopnem bo razsodba arbitražnega sodišča pomenila mednarodnopravno konkretizacijo
meje, kot je bila notranjepravno znana in določena v okviru
nekdanje SFRJ, na morju pa bo pomenila mednarodnopravno
razdelitev nekdanjega pravno enotnega, čeprav de facto razdeljenega jugoslovanskega morja v severnem Jadranu.
55. Pri določanju poteka meje bo arbitražno sodišče vezano na okvir spora, kakor ga bosta opredelili državi pogodbenici, pri čemer državi pri opredeljevanju spora nista omejeni.
Arbitražno sodišče bo z razsodbo določilo potek meje na tistih
odsekih meje, ki jih bosta državi opredelili kot sporni, prav tako
pa se bo pri določanju mejne črte gibalo v ozemeljskih okvirih,
ki jih bosta opredelili državi. Na odsekih, o katerih bo odločalo
arbitražno sodišče, bo meja določena z njegovo razsodbo, v
preostalem (večinskem) nespornem delu pa bo še naprej temeljila na načelu uti possidetis. To izhaja iz tretjega odstavka
3. člena Sporazuma, ki določa, da »arbitražno sodišče izreče
razsodbo v sporu«,46 drugi odstavek 3. člena Sporazuma pa
skladno s tem določa, da »pogodbenici v enem mesecu podrobno opredelita vsebino spora. Če tega ne storita, arbitražno
sodišče za določitev točnega obsega spora in zahtev glede
meje na morju in kopnem med pogodbenicama uporabi predložene navedbe obeh pogodbenic.«47 Sporazum torej daje
državama pogodbenicama pravico in dolžnost, da skrbno opredelita svoje mednarodnopravno videnje zadeve ter predložita
vse upoštevne dokaze. To je bistveno, da bo lahko arbitražno
sodišče sprejelo pravno utemeljeno in prepričljivo razsodbo.
Seveda pa je pri pripravi in oblikovanju predmeta spora prav
tako bistveno, da Republika Slovenija pri opredeljevanju svojih
mednarodnopravnih stališč v največji možni meri upošteva
tudi ustavnopravna izhodišča, kakor izhajajo iz tega mnenja
in kakor implicitno izhajajo iz omenjenih stališč Državnega
zbora in Vlade. Pri tem ustavnopravna izhodišča ne omejujejo
Republike Slovenije, da na podlagi drugega odstavka 3. člena
Sporazuma glede spornih delov kopenske meje opredeli obseg
območij, na katerih naj arbitražno sodišče določi potek meje,
glede meje na morju pa postavi ustrezen predlog za pošteno
in pravično razdelitev severnega dela Jadranskega morja kot
tudi predlog za stik teritorialnega morja Republike Slovenije z
odprtim morjem.
56. Točka (a) prvega odstavka 3. člena Sporazuma je
pooblastilna določba, ki določa le pristojnost arbitražnega sodišča, da določi potek meje med državama pogodbenicama na
kopnem in morju. Določba II. razdelka TUL, ki je v smislu načel
uti possidetis iuris oziroma uti possidetis de facto konstitucionalizirala potek meje med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško, državi ne prepoveduje, da v sporazumu s sosednjo
Hrvaško določi potek te meje v naravi. Nasprotno, z določitvijo
poteka meje v naravi je treba II. razdelek TUL konkretizirati
na mednarodnopravni ravni. Še manj II. razdelek TUL državo
kakorkoli omejuje pri izbiri načina, s katerim naj se določi potek
meje v naravi. Katero mednarodnopravno pot naj država izbere
za določitev poteka državne meje, II. razdelek TUL ne določa;
46 Tretji odstavek 3. člena Sporazuma se v izvirnem angleškem jeziku glasi: »The Arbitral Tribunal shall render an award on
the dispute.«
47 Drugi odstavek 3. člena Sporazuma se v izvirnem angleškem jeziku glasi: »The Parties shall specify the details of the
subject-matter of the dispute within one month. If they fail to do so,
the Arbitral Tribunal shall use the submissions of the Parties for
the determination of the exact scope of the maritime and territorial
disputes and claims between the Parties.«
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ustavnopravno bi bil dopusten vsak mednarodnopravni mehanizem za določitev poteka meje. Državi imata zato na voljo
vse možnosti – skleneta lahko mednarodno pogodbo, s katero
neposredno določita potek meje po celotni dolžini; skleneta lahko več mednarodnih pogodb, s katerimi neposredno določata
mejo po odsekih; prav tako so ustavno dopustne mednarodne
pogodbe, ki določitev poteka meje v celoti ali samo na posameznih odsekih prepustijo stalnemu mednarodnemu sodišču
ali drugemu ad hoc mednarodnemu sodnemu telesu. Ker je z
vidika II. razdelka TUL upoštevno samo vprašanje, kje potekajo
državne meje, ne pa tudi, kako se njihov potek določi, točka (a)
prvega odstavka 3. člena Sporazuma ni v neskladju s 4. členom
Ustave v zvezi z II. razdelkom TUL.
57. Za vsebinsko odločanje arbitražnega sodišča bo ključna točka (a) 4. člena Sporazuma, po kateri bo sodišče za
določitev meje na morju in kopnem uporabilo »pravila in načela mednarodnega prava«. Pravila in načela mednarodnega
prava bodo merilo za določitev poteka meje, vendar iz drugih
določb Sporazuma izhaja, da bo arbitražno sodišče pri razlagi
in uporabi pravil ter načel mednarodnega prava upoštevalo
tudi nekatere druge pravne in dejanske okoliščine. Tako Sporazum v 5. členu določa odločilni datum, in sicer, da »noben
enostranski dokument ali dejanje katere koli strani po 25. juniju
1991 za naloge arbitražnega sodišča nima pravnega pomena
in ne zavezuje nobene strani v sporu ter nikakor ne prejudicira
razsodbe.«48 Arbitražno sodišče bo moralo torej upoštevati
samo pravne in dejanske okoliščine, kakor so na spornih območjih obstajale pred 25. 6. 1991, ki je v Sporazumu določen
kot odločilni datum, in v tej luči razlagati in uporabiti pravila in
načela mednarodnega prava. Upoštevati pa bo moralo tudi
preambulo Sporazuma,49 v kateri sta državi pogodbenici potrdili
zavezanost k »mirnemu reševanju sporov v duhu dobrososedskih odnosov, upoštevaje njune vitalne interese«.50 Tudi ti vidiki
meddržavnih odnosov bodo pomembni pri razlagi upoštevnih
pravil in načel mednarodnega prava.
58. Tudi točka (a) 4. člena Sporazuma ne določa poteka
državnih mej med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
Določba določa upoštevno pravo za določitev poteka meje,
ki mu ni mogoče očitati protiustavnosti. Arbitražno sodišče bo
moralo v skladu s točko (a) 4. člena Sporazuma svojo odločitev
utemeljiti na pravilih in načelih mednarodnega prava, ki jih bo
razlagalo v luči dobrososedskih odnosov in vitalnih interesov
držav pogodbenic. Eno od izhodiščnih in odločilnih mednarodnopravnih načel za odločanje arbitražnega sodišča bo nedvomno načelo uti possidetis. Ustavno sodišče se ne more
spuščati v to, kakšna bo razsodba arbitražnega sodišča; ta bo
po svoji naravi sodna odločba, katere natančne vsebine ni mogoče vnaprej napovedati. Tudi natančna analiza pravil in načel
mednarodnega prava ter njihove uporabe v dosedanji mednarodnopravni praksi ne bi mogla dati vnaprej jasnega odgovora
o tem, kje bo arbitražno sodišče določilo mejo med Slovenijo in
Hrvaško. Ugibanje o razsodbi arbitražnega sodišča pa tudi ne
more biti naloga Ustavnega sodišča. Za ustavnosodno presojo
točke (a) 4. člena Sporazuma zadošča ugotovitev, da določba
ne določa poteka mej, pravila, na podlagi katerih naj arbitražno
sodišče določi potek meje, pa niso protiustavna.
59. Pravne učinke razsodbe arbitražnega sodišča določata drugi in tretji odstavek 7. člena Sporazuma. Drugi odstavek
določa, da je razsodba za pogodbenici zavezujoča in pomeni
dokončno rešitev spora, tretji odstavek pa jima nalaga, da v
48 Člen 5 Sporazuma se v izvirnem angleškem jeziku glasi:
»No document or action undertaken unilaterally by either side after
25 June 1991 shall be accorded legal significance for the tasks of
the Arbitral Tribunal or commit either side of the dispute and cannot,
in any way, prejudge the award.«
49 V skladu z drugim odstavkom 31. člena DKPMP je preambula mednarodne pogodbe upoštevna za razlago njenih normativnih določb.
50 Preambula Sporazuma se v tem delu v izvirnem angleškem jeziku glasi: »… Affirming their commitment to a peaceful
settlement of disputes, in the spirit of good neighbourly relations,
reflecting their vital interests, …«.

Uradni list Republike Slovenije
šestih mesecih po sprejetju razsodbe storita vse potrebno za
njeno izvršitev, vključno s spremembo notranje zakonodaje,
če bo to potrebno. Razsodba arbitražnega sodišča bo torej
dokončna, zavezujoča in bo imela neposredne pravne učinke.
Za njeno veljavnost in izvršitev, bodisi z materialnimi dejanji
bodisi s sprejemom potrebnih predpisov, ne bo potrebna dodatna ratifikacija v Državnem zboru. Določbi ne določata poteka
državnih mej, iz II. razdelka TUL oziroma iz 4. člena Ustave pa
prav tako ne izhaja, da se država ne sme s pravno zavezujočimi učinki zavezati, da bo spoštovala mednarodno pogodbo
oziroma razsodbo arbitražnega sodišča, ki ga je s to pogodbo
soustanovila. Zato tudi drugi in tretji odstavek 7. člena nista v
neskladju s 4. členom Ustave v zvezi z II. razdelkom TUL.
60. Na podlagi skupnega učinkovanja obravnavanih določb Sporazuma je jasno, da Sporazum ne določa poteka
državnih mej med državama pogodbenicama. Sporazum kot
tak je akt, katerega namen je vzpostaviti mehanizem za mirno
rešitev mejnega spora, ker se državi ne moreta sami sporazumeti o poteku skupne državne meje. Mirno reševanje sporov
je mednarodnopravna dolžnost držav in državi pogodbenici
se v preambuli Sporazuma celo sklicujeta na 33. člen UL
OZN, ki določa sredstva za mirno reševanje sporov.51 Namen
Sporazuma je, da se ustanovi arbitražno sodišče, opredelijo
njegove naloge, določijo pravila, po katerih bo odločalo, in
pravni učinki njegove odločitve ter določi postopek za njegovo
delovanje. Ker določbe Sporazuma, ki ta vprašanja urejajo,
niso protiustavne, je Ustavno sodišče odločilo, da presojane
določbe Sporazuma niso v neskladju s 4. členom Ustave v
zvezi z II. razdelkom TUL.
61. Drugi odstavek 160. člena Ustave določa, da je Državni zbor vezan na mnenje Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je že v mnenju št. Rm‑1/97 sprejelo stališče, da mnenje,
izdano po drugem odstavku 160. člena Ustave, ni posvetovalno
mnenje. Državni zbor je vezan na mnenje Ustavnega sodišča,
kar pomeni, da lahko odloča o ratifikaciji šele potem, ko mu je
mnenje Ustavnega sodišča vročeno. Ker je Ustavno sodišče
presodilo, da točka (a) prvega odstavka 3. člena, točka (a)
4. člena ter drugi in tretji odstavek 7. člena Sporazuma niso
v neskladju z Ustavo oziroma s TUL, je odločitev o ratifikaciji
Sporazuma stvar politične presoje Državnega zbora.
62. Dejstvo, da so v Republiki Sloveniji državne meje
varovane na ustavni ravni, da pa bo potek kopenske in morske
meje v naravi določilo arbitražno sodišče, terja opozorilo Ustavnega sodišča. V tem trenutku sicer še ni mogoče napovedati,
kje bo arbitražno sodišče določilo potek državne meje. Ker pa
pri tem ne bo vezano na ustavno pravo Republike Slovenije
(kot tudi ne na pravo Republike Hrvaške), temveč bo svojo
nalogo opravilo na podlagi pravil in načel mednarodnega prava,
ki sama pa sebi niso protiustavna, je treba dopustiti možnost,
da bo arbitražno sodišče potek meje določilo drugače, kot
izhaja iz II. razdelka TUL. To sicer ne bi spremenilo dejstva,
da Sporazum ni protiustaven, ker gre za akt, ki določa samo
pot za rešitev problema; prav tako to ne bi pomenilo, da bi bila
razsodba arbitražnega sodišča protiustavna ali celo, da bi bila
ta lahko predmet presoje pred Ustavnim sodiščem. Pri razsodbi
arbitražnega sodišča bo šlo za izjemno pravno situacijo, saj
bo ta odločitev pravni akt, ki bo obstajal samo v sferi mednarodnega prava in zato v nobenem primeru ne bi bilo mogoče
govoriti o njegovi protiustavnosti v smislu neskladnosti notranjih
predpisov z Ustavo.
63. Ta izjemen mednarodnopravni položaj pa pomeni, da
bi se Republika Slovenija lahko znašla tudi v izjemnem notranjepravnem položaju. Na eni strani bi bila zavezana k spoštovanju Sporazuma in bi morala razsodbo arbitražnega sodišča
izvršiti tudi s potrebnimi spremembami notranje zakonodaje.
Na drugi strani bi zakonska izvršitev take razsodbe lahko pomenila, da bi bili zakoni v neskladju s 4. členom Ustave v zvezi
51 Preambula Sporazuma se v tem delu v izvirnem angleškem
jeziku glasi: »… Recalling the peaceful means for the settlement of
disputes enumerated in Article 33 of the UN-Charter, …«.
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z II. razdelkom TUL, če bi bila meja v razsodbi arbitražnega sodišča določena drugače, kot izhaja iz II. razdelka TUL. Da bi se
država izognila taki izjemni pravni situaciji, ki je v tem trenutku
sicer ni mogoče napovedati, Ustavno sodišče opozarja Državni
zbor, naj pretehta, ali ne bi bilo smiselno spremeniti Ustave
tako, da sploh ne bi moglo priti do protiustavnosti notranje zakonodaje (zakonov, ki urejajo območja občin, sodišč, upravnih
enot, volilnih okrajev ipd.), s katero bi se na podlagi Sporazuma
izvrševala razsodba arbitražnega sodišča.
C.
64. Ustavno sodišče je izreklo to mnenje na podlagi drugega odstavka 160. člena Ustave, 70. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča
v sestavi predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja
Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar,
mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Mnenje je v točkah od
I do IV izreka sprejelo soglasno, v točkah V in VI izreka pa z
osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Mozetič,
ki je dal odklonilno ločeno mnenje. Pritrdilni ločeni mnenji sta
dala sodnika Deisinger in Zobec.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

Št.
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Akt o sistemizaciji sodniških mest
na specializiranem oddelku za sojenje
v zahtevnejših zadevah organiziranega
in gospodarskega kriminala, terorizma,
korupcijskih in drugih podobnih kaznivih
dejanj

Na podlagi 40.d člena in prvega odstavka 38. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. preč. besed., s
spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 14. seji 18. marca 2010 sprejel

AKT
o sistemizaciji sodniških mest
na specializiranem oddelku za sojenje
v zahtevnejših zadevah organiziranega
in gospodarskega kriminala, terorizma,
korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj
1. člen
Po določbi 40.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 96 z dne 27. 11.
2009) deluje pri Okrožnem sodišču v Ljubljani specializirani
oddelek sodnikov, ki sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in
drugih podobnih kaznivih dejanj.
2. člen
Specializirani oddelek za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma,
korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj ima 10 mest za
dodeljene sodnike.
3. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Predsednik Sodnega sveta
Branko Masleša l.r.
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Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev
kandidatur na mesto predsednika Okrožnega
sodišča v Ljubljani

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS‑UPB‑4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, na 14. seji dne 18. 3. 2010 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom za vložitev kandidatur na mesto:
– predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz prvega odstavka 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni
obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30‑ih dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik Sodnega sveta RS
Branko Masleša l.r.

SODNI SVET
1023.
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1025.

Razpis volitev članov personalnih svetov

Na podlagi 34. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 94/07, s spremembami in dopolnitvami) in sklepa, sprejetega na 14. seji 18. marca 2010, Sodni svet RS

razpisuje
volitve članov personalnih svetov
na naslednjih sodiščih:
– Vrhovnem sodišču Republike Slovenije;
– Višjem sodišču v Celju;
– Višjem sodišču v Kopru;
– Višjem sodišču v Ljubljani;
– Višjem sodišču v Mariboru;
– Višjem delovnem in socialnem sodišču;
– Okrožnem sodišču v Celju;
– Okrožnem sodišču v Kopru;
– Okrožnem sodišču v Kranju;
– Okrožnem sodišču v Ljubljani;
– Okrožnem sodišču v Mariboru;
– Okrožnem sodišču v Murski Soboti;
– Okrožnem sodišču v Novi Gorici;
– Okrožnem sodišču v Novem mestu;
– Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani;
– Delovnem sodišču v Celju;
– Delovnem sodišču v Kopru;
– Delovnem sodišču v Mariboru.
Volitve bodo potekale v sredo, 16. junija 2010. Za dan
razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila,
se šteje 6. april 2010.
Predsednik Sodnega sveta RS
Branko Masleša l.r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1026.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zdravniških licencah

Na podlagi prvega odstavka 38. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 58/08) in 9. člena Statuta Zdravniške
zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98, 113/00,
30/01, 43/02, 124/03, 34/04 in 23/08) je Skupščina Zdravniške
zbornice Slovenije na svoji 56. seji dne 31. 3. 2009 sprejela

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zdravniških licencah
1. člen
V Pravilniku o zdravniških licencah (Uradni list RS,
št. 109/99, 107/00, 45/02, 44/04 in 136/06) se v 9. členu v četrtem odstavku pika nadomesti z vejico, za katero se doda besedilo, ki se glasi: »in ne sme opravljati zdravilske dejavnosti.«
V petem odstavku se črta prva alinea.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»Odločbo o priznanju kvalifikacij za opravljanje poklica
v Republiki Sloveniji, ki jo je zdravnik iz prejšnjega odstavka
pridobil v postopku za priznavanje kvalifikacij po posebnem zakonu, s prilogami, na podlagi katerih je bila izdana ta odločba,
zbornica pridobi po uradni dolžnosti.«
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek in se
spremeni tako, da se v drugem stavku besedi »prejšnjega
odstavka« nadomestita z besedilom »petega odstavka tega
člena«.
2. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:

»Zdravnik iz petega odstavka 9. člena tega pravilnika vlogi
priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz druge
in tretje alinee petega odstavka 9. člena tega pravilnika.«
3. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se zdravniku, ki je
opravil specialistični izpit v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje vse
z zakonom in tem pravilnikom določene pogoje za podelitev
licence, licenca podeli po uradni dolžnosti.«
4. člen
V 14. členu se črtata tretji in četrti stavek.
5. člen
V 16. členu se pika nadomesti z vejico, za katero se doda
besedilo, ki se glasi:
»oziroma od opravljenega specialističnega izpita v Republiki Sloveniji.«
6. člen
V 17. členu se pika nadomesti z vejico, za katero se doda
besedilo: »kolikor zakon ne določa drugače.«.
7. člen
V 53. členu se za četrto alineo doda nova, peta alinea,
ki se glasi:
»– če zdravnik opravlja zdravilsko dejavnost,«
Dosedanja peta alinea postane šesta alinea.
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8. člen
V 54. členu se v prvem odstavku beseda »ali« nadomesti
z vejico, pred piko pa se doda naslednje besedilo: »ali odbora
za zobozdravstvo«.
9. člen
V 58. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe tega pravilnika zdravniku, ki je pred
uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravniški službi (Uradni list RS, št. 58/08) opravil sekundarijat
in preizkus usposobljenosti ter začel specializacijo, zbornica
lahko izda licenco za splošno medicino, vendar najdlje za
obdobje do zaključka njegove specializacije, podaljšano za
eno leto.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
10. člen
Določba 13.a člena pravilnika se uporablja za zdravnike,
ki bodo opravili specialistični izpit v Republiki Sloveniji po dnevu
uveljavitve tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/10/GS-bgz
Ljubljana, dne 7. januarja 2010
EVA 2009-2711-0018
Uršula Salobir Gajšek, dr. med., l.r.
Predsednica skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
Soglašam!
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

1027.

Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama
poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem
listu RS št. 43/07, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega
in tretjega odstavka 28. člena ZPKor

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 02/04, v nadaljevanju:
ZPKor), 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) in odločbe Ustavnega sodišča
Republike Slovenije št. U‑I‑163/05 (Uradni list RS, št. 97/05) je
komisija na seji dne 18. 3. 2010 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah seznama
poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem
listu RS št. 43/07, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor
1. člen
Seznam poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena
ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Naročnik

Št.

Naziv poslovnega subjekta

Mat. štev.
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Naslov poslovnega subjekta

1

DRŽAVNA REVIZIJSKA
KOMISIJA

PRO5 D.O.O.

5481929000 VURNIKOVA 2

1000 LJUBLJANA

2

DRŽAVNI SVET

KAVČIČ BLAŽ S.P.

5290874000 FORME 31

4209 ŽABNICA

3

DRŽAVNI SVET

IBD D.O.O.

1545183000 FORME 31

4209 ŽABNICA

4

DRŽAVNI ZBOR

POLITEA D.O.O.

2289482000 RONKOVA ULICA 4

2380 SLOVENJ
GRADEC

5

OBČINA PESNICA
PRI MARIBORU

BRANKO PIKELJ S.P.

5583852000 VIŠNJA VAS 18

3212 VOJNIK

6

OBČINA SLOVENJSKE
KONJICE

POLITEA D.O.O.

2289482000 RONKOVA ULICA 4

2380 SLOVENJ
GRADEC

7

OBČINA ŠKOFJA LOKA

KAVČIČ BLAŽ S.P.

5290874000 FORME 31

4209 ŽABNICA

8

OBČINA ŠKOFJA LOKA

IBD D.O.O.

1545183000 FORME 31

4209 ŽABNICA

2. člen
Seznam poslovnih subjektov po drugem odstavku
28. člena ZPKor se dopolni z naslednjim poslovnim subjektom:
Zap.
št.

Naročnik

Naziv poslovnega
subjekta

Mat. štev.

Naslov poslovnega subjekta

1

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
NOVO MESTO

NOVODOM D.O.O.

5312485000 CESARJEVA
ULICA 29

8000 NOVO MESTO

2

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
NOVO MESTO

REBOMA D.O.O.

2169100000 CESARJEVA
ULICA 29

8000 NOVO MESTO

3

CENTER ZA SOCIALNO
DELO ŽALEC

SVETOVALNICA MEDIS,
MEDIAJA,
IZOBRAŽEVANJE,
SVETOVANJE.

1993321000 HEROJA STANETA 3310 ŽALEC
1B

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vsak poslovni
subjekt od dneva, ko so zanj nastopili ali prenehali razlogi iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.
Št. 11-033-6/2010, 1
Ljubljana, dne 18. marca 2010
Predsednik Komisije
za preprečevanje korupcije
Drago Kos l.r.

1028.

Sprememba Seznama zdravil za uporabo
v humani medicini, za katera je bilo od 5. 10.
2007 do 26. 2. 2008 izdano, spremenjeno
ali podaljšano dovoljenje za promet

Na podlagi 52. člena Zakona o zdravilih (Uradni list
RS, št. 31/06 in 45/08) in 19. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06) direktorica Javne
agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke objavlja
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SPREMEMBO SEZNAMA
zdravil za uporabo v humani medicini, za katera
je bilo od 5. 10. 2007 do 26. 2. 2008 izdano,
spremenjeno ali podaljšano dovoljenje
za promet
V Seznamu zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 5. 10. 2007 do 26. 2. 2008 izdano, spremenjeno
ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 52/08),
se pri zdravilu Spersallerg kapljice za oko, v šestem stolpcu
datum veljavnosti »30. 5. 2012« nadomesti z besedama »do
preklica«.
Št. 715-0006/2010
Ljubljana, dne 12. februarja 2010
EVA 2010-2711-0012
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
dr. Martina Cvelbar, mag.farm., spec., l.r.
Direktorica

1029.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
februar 2010

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, februar 2010
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2010 v primerjavi
z januarjem 2010 je bil 0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja
2010 je bil 0,005.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca februarja 2010 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih februarja 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil 0,001.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2010 v primerjavi z januarjem 2010 je bil 0,004.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do februarja 2010 je bil –0,004.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do februarja 2010 je bil –0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,013.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do februarja 2010 v primerjavi s povprečjem
leta 2009 je bil –0,001.
Št. 9621-6/2010/2
Ljubljana, dne 19. marca 2010
EVA 2010-1522-0002
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BOVEC
1030.

Odlok o spremembah Odloka o rabi in
varovanju dostopnih mest za športno plovbo
ob reki Soči

Občinski svet Občine Bovec je na 27. redni seji dne 17. 3.
2010 na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list
RS, št. 72/06) sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o rabi in varovanju
dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
1. člen
V Odloku o rabi in varovanju dostopnih mest za športno
plovbo ob reki Soči (Uradni list RS, št. 68/03, 44/08, in Uradno
glasilo št. 4/04) se spremeni 11. člen in se glasi:
»(1) Za uporabo vstopno-izstopnih mest za plovbo z napihljivimi plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe, znaša
povračilo po plovilu:
– 50 eur na dan
– 500 eur na sezono.
(2) Za uporabo vstopno-izstopnih mest za plovbo z napihljivimi plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe, znaša
povračilo po plovilu:
– 15 eur na dan
– 150 eur na sezono.
(3) Za uporabo vstopno-izstopnih mest za plovbo s togimi
plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe, znaša povračilo po
plovilu:
– 5 eur na dan
– 15 eur na teden
– 25 eur na štirinajst dni.
(4) Za uporabo vstopno-izstopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo največ eno osebo, znaša povračilo po
osebi:
– 2,50 eur na dan
– 10 eur na teden
– 30 eur na mesec.
(5) Za uporabo vstopno-izstopnih mest za soteskanje
(pritok Sušec) znašajo pristojbine po osebi:
– 4,50 € na dan
– zainteresirana registrirana športna agencija (pravna
oseba ali s.p.p.), lahko pod enakimi pogoji, kupi največ 20 kom
letnih kart – dovolilnic za uporabo vstopno-izstopnega mesta
za soteskanje (pritok Sušec), po ceni 30,00 EUR.«
2. člen
V 11.a členu Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest
za športno plovbo ob reki Soči (Uradni list RS, št. 68/03, 44/08,
in Uradno glasilo št. 4/04 – v nadaljevanju: odlok) se črta drugi
odstavek.
3. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Veljati začne takoj po objavi.
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

1031.

Pravilnik o uporabi konferenčhih prostorov v
Stergulčevi hiši

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list
RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 27. redni seji
dne 17. 3. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o uporabi konferenčhih prostorov
v Stergulčevi hiši
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravice in obveznosti pri
uporabi konferenčnih prostorov v objektu Stergulčeva hiša,
katerih lastnik je Občina Bovec.
2. člen
Za opravila, ki so povezana s funkcioniranjem in vzdrževanjem objektov, lahko upravljavec pooblasti drugo pravno
osebo ali posameznika in se glede tega sklene posebna pogodba.
3. člen
Namenskost prostorov v Stergulčevi hiši, ki se dajejo v
uporabo po dnevih oziroma urah, je naslednja:
1. velika dvorana – izvajanje kulturnih in drugih prireditev, kongresna dejavnost, izvajanje seminarjev, delavnic in
podobno,
2. mala dvorana – izvajanje kulturnih in drugih prireditev,
kongresna dejavnost, izvajanje seminarjev, delavnic in podobno, galerijska dejavnost,
3. avla z garderobo in prostorom za pogostitev – sprejemni prostor, galerijska dejavnost in druge prireditve, srečanja.
4. člen
Kategorije prireditev in drugih dogodkov:
1. Prireditve občinskega pomena: prireditve in drugi
dogodki, katerih organizator je Občina Bovec, oziroma so v
občinskem interesu, se obravnavajo kot prioritetne. Uporabe
prostora se ne zaračunava.
2. Humanitarne oziroma dobrodelne prireditve. Uporabe
prostora se ne zaračunava.
3. Prireditve kulturnih in ostalih društev, ki imajo sedež ali
delujejo v Občini Bovec, javnih zavodov, katerih ustanovitelj
oziroma soustanovitelj je Občina Bovec. Uporaba prostorov
se ne zaračuna, razen za predstave z vstopnino. Uporaba
prostora se v tem primeru zaračuna v višini 20% od pobrane
vstopnine, če ta znesek ne presega polne cene za uporabo
prostora.
4. Prireditve društev (in drugih organizacij), ki nimajo
sedeža in ne delujejo v Občini Bovec. Uporaba prostorov se
zaračunava.
5. Prireditve drugih organizacij, ki nimajo sedeža v Občini
Bovec. Uporaba prostorov se zaračunava.
6. Prireditve komercialnega značaja drugih organizacij, ki
nimajo sedeža v občini Bovec organizacije. Uporaba prostorov
se zaračunava.
7. Kongresi, seminarji, delavnice in druga podobna srečanja, ki jih organizirajo društva, ki imajo sedež in delujejo v
Občini Bovec, javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj
je Občina Bovec. Uporaba se ne zaračunava, razen v primeru
profitnega značaja prireditve.
8. Kongresi, seminarji, delavnice in druga podobna srečanja, ki jih organizirajo različne organizacije. Uporaba prostora
se zaračunava.
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Župan lahko na podlagi pisne prošnje prosilca pisno odobri, da se prostor odda v uporabo s popustom ali brezplačno.
5. člen
Prosilec odda pisno ali ustno vlogo za uporabo prostorov
pri upravljavcu prostorov. Ustno vlogo nato prosilec pisno potrdi
z elektronsko ali navadno pošto. Upravljavec vodi evidenco o
uporabi prostorov.
Pri prireditvah, ki so opredeljene v 4., 5. in 7. točki 4. člena
tega pravilnika, se z uporabnikom prostora sklene pogodbo o
uporabi, v kateri se določijo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.
6. člen
Uporabnik je dolžan:
– plačati 50% kavcije pred izvedbo prireditve, ki ustreza
4., 5. in 7. točki 4. člena tega pravilnika, razen osebe javnega
prava, ki so zavezane obveznostim izvajanja Zakona o izvrševanju proračuna RS;
– najete prostore uporabljati izključno za namen, za katerega je pridobil pisno soglasje upravljavca;
– upravljavcu prijaviti morebitne poškodbe najetega prostora ali inventarja. V primeru namerno povzročene škode ali
odtujitve opreme in inventarja v času najema dvorane nosi vse
stroške uporabnik. Upravljavec bo manjkajočo ali poškodovano opremo oziroma inventar nadomestila z novo, strošek pa
zaračuna uporabniku;
– prijaviti morebitne javne prireditve ali shode;
– po končani prireditvi je uporabnik dolžan za seboj pospraviti. V nasprotnem primeru se mu zaračuna stroške pospravljanja;
– o morebitnih napakah na ali v objektu nemudoma obvestiti upravljavca;
– spoštovati hišni red ter navodila upravljavca;
– plačati najemnino za uporabo prostora.
Kolikor uporabnik ne spoštuje navedenih zahtev upravljavca in nima poravnanih obveznosti za uporabo prostora za
nazaj, nima pravice do ponovnega najetja dvorane.
7. člen
Upravljavec je dolžan:
– najete prostore predati uporabniku v stanju, ki so ustrezni namenu;
– urediti vse potrebno za pravočasno odpiranje in ogrevanje dvorane;
– poskrbeti za varnost izvajalcev in udeležencev;
– izvajati ukrepe s področja požarne varnosti in varstva
pri delu v času uporabe prostorov;
– za izvajanje tehničnih in drugih nalog na prireditvah je
zadolžen pooblaščeni vzdrževalec upravljavca;
– na željo uporabnika zagotoviti drugo strokovno pomoč,
pri čemer se dodatno zaračunajo dejanski stroški take pomoči.
8. člen
Upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti za
osebno opremo in lastnino uporabnika ali obiskovalcev.
9. člen
V primeru, da je za isti termin podanih več vlog za uporabo prostorov, imajo praviloma prednost prireditve občinskega
pomena oziroma določi prioritetni vrstni red upravljavec.

ša:

10. člen
Nadomestilo za uporabo prostorov Stergulčeve hiše zna-

Čas
Do 4 ure
Do 6 ur
Celodnevna
uporaba

Velika
dvorana

Mala
dvorana
100,00 €

50,00 €

140,00 €

70,00 €

Avla

210,00 €
280,00 €

Če uporabnik poleg ene izmed dvoran uporablja tudi avlo
za pogostitev ali podobno, se nadomestilo poveča za 25,00 €.
Za galerijsko dejavnost (pomožni galerijski del v hodniku
v prvem nadstropju) znaša nadomestilo za uporabo prostorov
25,00 € na dan.
V primeru povpraševanja po drugi namembnosti prostorov, odloča o odobritvi in višini nadomestila upravljavec.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2010
Bovec, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

CELJE
1032.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
dopolnjenega predloga Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
»sever« (Strnad)

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. 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) župan
Mestne občine Celje s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega
predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta Ostrožno »sever« (Strnad).
I.
Župan Mestne občine Celje naznanja javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka (s povzetkom za javnost) Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad), ki ga
je pod št. 373/09 izdelal načrtovalec Lamal d.o.o. in je v skladu
z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni
list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98,
86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta
Ostrožno je prostorska ureditev, ki ob upoštevanju danosti in
omejitev obravnavanega območja (avtocesta, VN daljnovod)
ter veljavnih normativov podaja urbanistične, arhitektonske in
prostorske pogoje umestitve enodružinskega stanovanjskega
objekta v funkcionalno in oblikovno povezano območje naselja
Ostrožno s potrebno komunalno in prometno infrastrukturo.
S prostorsko ureditvijo se zagotavlja ustrezna prometna
dostopnost do parcele, zagotavlja odmik od avtoceste ter umešča objekt skladno s smernicami ELES.
Prav tako se z navedenimi spremembami in dopolnitvami
za celotno območje zazidalnega načrta Ostrožno »sever« določajo pogoji za gradnjo in oblikovaje enostavnih in nezahtevnih
objektov za območje vrstnih in prostostoječih stanovanjskih
stavb. S tolerancami se določa maksimalna višina in etažnost
obstoječih in novozgrajenih objektov, gradnja prizidkov in rekonstrukcija ostrešij za območje zazidalnega načrta.
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III.
Z razgrnjenim predlogom se spreminja ureditev na zemljiščih s parcelnimi številkami 919/49, 919/47 in 900/12, vse k.o.
Ostrožno, za gradnjo prostostoječega stanovanjskega objekta
ter pogoji in tolerance za gradnjo enostavnih in nezahtevnih
objektov, gradnjo prizidkov, nadzidav in rekonstrukcijo za celotno območje zazidalnega načrta Ostrožno »sever«.
IV.
Gradivo iz prve točke bo od 29. marca 2010 do vključno
28. aprila 2010 javno razgrnjeno:
– v prostorih Mestne občine Celje, soba za stranke Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve, III. nadstropje, Trg celjskih
knezov 9, Celje,
– na sedežu KS Ostrožno, Cesta na Ostrožno 90, 3000
Celje.
V.
Javna obravnava bo potekala v sredo 21. aprila 2010, s pričetkom ob 16. uri, v Sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma,
Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
VI.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorsko ureditvenih
pogojev. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 28. aprila
2010 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 9, Celje, ali na elektronski naslov prostor@celje.si, pri
čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »ZN
Ostrožno »sever« Strnad.

Št. 3505-00011/2010
Celje, dne 16. marca 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Celje za variabilni del cene, velja od 15. 3. 2010,
za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10.
2007.
OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih
variabilni del cene

0,0632

€/KWh

priključna moč – fiksni del cene

1,7093

€/KW/mes.

števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

0,0094

€/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Štore za variabilni del cene, velja od 15. 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 15. marca 2010

VII.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne
občine Celje.
VIII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

CERKNO
1034.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine
Cerkno

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni
list RS, št. 112/07) in 101. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08) je Občinski
svet Občine Cerkno na 23. redni seji dne 16. 3. 2010 sprejel
naslednjo

OBVEZNO RAZLAGO
1033.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

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

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

0,0506
1,6973

€/KWh
€/KW/mes.

0,0094

€/m2/mes.

I.
Sprejme se obvezna razlaga 6. točke 7. člena Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Cerkno
(Uradni list RS, št. 102/03) v naslednjem besedilu:
»6. točko 7. člena Prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Cerkno, ki se glasi: »V območjih urejanja,
namenjenih kmetijski proizvodnji in na gozdnih območjih so,
če je namenska raba parcele v planu usklajena, dovoljene
samo naslednje ureditve …«, je potrebno razumeti tako,
da je gradnja dopustna le na zemljiščih, ki so po namenski
rabi zemljišča opredeljena kot stavbna zemljišča in so v
kartografskem delu prostorskega akta označena z rumeno
barvo.«
II.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
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Uradni list Republike Slovenije

III.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0003/2009
Cerkno, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

7.913.475

40

TEKOČI ODHODKI

1.731.071

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
403 Plačila domačih obresti

Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Cerkno za leto 2009

409 Rezerve
41

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Cerkno za
leto 2009.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna za leto 2009 izkazuje:
(v €)
I.

70

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

7.235.861

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

4.215.201

DAVČNI PRIHODKI

3.465.797

700 Davki na dohodek in dobiček

3.211.714

703 Davki na premoženje

261.522
1.724.364
53.482

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

932.846

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

193.672

413 Drugi tekoči domači transferi

544.364

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.218.210

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.218.210

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

79.849

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

159.981

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

239.830

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

–677.614

31.259

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

31.259

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

37.500

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

37.500

VI.

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

–6.241

172.701

C)

RAČUN FINANCIRANJA

KAPITALSKI PRIHODKI

46.422

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

26.010

50

ZADOLŽEVANJE

749.404

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

511.775

711 Takse in pristojbine

1.719

712 Denarne kazni

1.011

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

74

17.157

44

76.569

NEDAVČNI PRIHODKI

714 Drugi nedavčni prihodki

73

46.639
1.123.550

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

282.203

V.

704 Domači davki na blago in storitve
71

177.514

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) in
16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07)
je Občinski svet Občine Cerkno na 23. redni seji dne 16. 3.
2010 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 2009

3.632

II.

402 Izdatki za blago in storitve

1035.

3.632

62.198

20.412

PREJETE DONACIJE

7.311

730 Prejete donacije iz domačih virov

7.311

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

2.963.295
2.737.970
225.325

420.000

500 Domače zadolževanje

420.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

42.397

55

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

42.397

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

377.603

XI.

NETO FINANCIRANJE

677.614

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2009

311.920

–306.252

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0023/2009-17
Cerkno, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

1036.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega in vzgojno-varstvenega
zavoda Osnovna šola Cerkno (uradno
prečiščeno besedilo – UPB1)

Na podlagi 102. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08) je Občinski svet Občine
Cerkno na 23. redni seji dne 16. 3. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola
Cerkno, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni
list RS, št. 17/97),
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 81/97),
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna
šola Cerkno (Uradni list RS, št. 41/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega
zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 61/07),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 119/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega
zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 74/09).

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Cerkno
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Cerkno, s sedežem Bevkova
ul. 9, Cerkno (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na
področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni
zavod Osnovna šola Cerkno (v nadaljevanju: zavod), v čigar
sestavo sodijo:
– Podružnična šola Novaki,
– Podružnična šola Šebrelje,
– Enota vrtec Cerkno.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine
Cerkno.
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II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Cerkno.
Sedež zavoda: Bevkova ul. 26, Cerkno.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Cerkno.
V sestavo OŠ Cerkno sodijo:
– Podružnična šola Novaki,
– Podružnična šola Šebrelje,
– Enota vrtec Cerkno.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi podružnični šoli, enoti vrtca ali ukine
obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
Sprememba organiziranosti se uredi z odlokom.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih določa
zakon in ta odlok.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnične šole in enota vrtec v pravnem prometu nimajo pooblastil.
3.a člen
Zavod OŠ Cerkno deluje v objektu, ki je bil z prispevkom
borcev in udeležencev NOB, zamejskih Slovencev, gospodarskih organizacij, šolske mladine in občanov zgrajen kot spomenik NOB. Objekt se kot spomenik NOB obeleži na javnem
mestu na objektu.
4. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Cerkno
je pravni naslednik Osnovne šole Cerkno, ki je vpisan v sodni
register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem
vložku št. 1-101-00 in javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Cerkno, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici na registrskem vložku št. 1-25-00 in prevzema vse
pravice in obveznosti navedenih zavodov.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35
mm, na sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem
obodu pa je izpisano: Osnovna šola Cerkno.
Šola ima tudi pečat premera 20 mm, ki je enake oblike in z
enakim napisom, kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom,
učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa
pooblastila, katera nanj prenese ravnatelj.
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Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
V odnosih z banko in Upravo RS za javna plačila podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi RS za javna plačila, ki jih določi
ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v
tem odloku.
4. Območja zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
in vzgojno-varstvenih potreb

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in
program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da
soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične
opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih
registriranih dejavnosti.

9. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja in vzgojo in varstvo predšolskih otrok za šolski okoliš, ki obsega območje naselij: Bukovo, Cerkljanski
Vrh, Cerkno, Čeplez, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Gorje,
Jagršče, Jesenica, Labinje, Orehek, Planina pri Cerknem,
Poče, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Ravne pri Cerknem, Reka, Straža, Šebrelje, Trebenče, Zakojca, Zakriž,
Laznica.
Matična enota je Osnovna šola Cerkno, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo in dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.
Podružnični šoli obsegata naslednja območja naselij: Podružnična šola Novaki: Dolenji in Gorenji Novaki, Podružnična
šola Šebrelje: Šebrelje.

13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

III. DEJAVNOST ZAVODA

1. Svet zavoda

10. člen
Dejavnosti zavoda so:
– P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P 85.100 Predšolska vzgoja
– C 18.130 Priprava za tisk in objavo
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
– H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I 56.290 Druga oskrba z jedmi
– J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
– J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
– N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
– P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– R 90.030 Umetniško ustvarjanje
– R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R 91.011 Dejavnost knjižnic
– R 93.110 Obratovanje športnih objektov
– R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.

15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavniki delavcev zavoda se volijo po naslednjih volilnih enotah:
– en član izmed pedagoškega kadra za prvo in drugo
triletje iz matične enote v Cerknem,
– en član izmed pedagoškega kadra za tretje triletje iz
matične enote v Cerknem,
– en član izmed pedagoškega kadra iz podružničnih šol,
– en član izmed pedagoškega kadra iz vrtca,
– en član izmed zaposlenih v strokovnotehničnih službah.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike zaposlenih v zavodu izvolijo delavci zavoda
neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga
določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev, in
sicer svet staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca
enega predstavnika.
Svet se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih 9 predstavnikov. Člani sveta izmed sebe izvolijo na
konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je
ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v
zavodu.

IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– sveta staršev vrtca in šole.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s
pravili.
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16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka
v vrtcu,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju za
opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog,
za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih del,
– odloča o pritožbah v zvezi z pravicami, odgovornostmi
delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom, največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev
in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter
njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat predstavnika delavcev v svetu in
mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane zavoda po posameznih volilnih enotah, ima najmanj 10% delavcev z aktivno
volilno pravico iz posamezne volilne enote.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni
komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo
biti pisni. Predlogom kandidatov je potrebno priložiti podpise
delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta in pisne izjave
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se
predlagajo po posameznih volilnih enotah zavoda.
Ti kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo
odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
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Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima v svoji
volilni enoti en glas. Na glasovnici za posamezno volilno enoto,
se po abecednem redu priimkov navedejo imena kandidatov z
navedbo, da se glasuje za enega kandidata. Voli se tako, da
se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata,
za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je
potrebno izvoliti.
20. člen
V posamezni volilni enoti je izvoljen tisti kandidat, ki je
dobil največje število glasov. Če sta v posamezni volilni enoti
dva kandidata dobila enako največje število glasov, odloči o
izvolitvi med njima žreb.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku petih dni od dneva izvedbe glasovanja, na enak način kot
razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev iz posamezne volilne enote v svetu zavoda, se začne na podlagi pisne
zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico
iz te volilne enote.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, mora
v 30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda iz posamezne volilne enote je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina
delavcev zavoda iz te volilne enote, ki imajo aktivno volilno
pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka
in zakona.
2. Ravnatelj
22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja
za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter
dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in
vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši, kot so roditeljski
sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja,

Stran

3354 /

Št.

25 / 26. 3. 2010

– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
otrok in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika, vodjo podružnične šole in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko
zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
23. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo, izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je
za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po
začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi
v navedenem roku, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih,
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, obrazloženo mnenje občine in obrazloženo
mnenje sveta staršev.
Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski in učiteljski zbor, občina in svet staršev
ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni,
lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za
ravnatelja, si mora pridobiti mnenje ministra. Če minister ne da
mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
odloči brez tega mnenja.
Mandat ravnatelja traja pet let.
23.a člen
Ravnatelja razrešuje svet zavoda. Razloge za predčasno
razrešitev in postopek razrešitve določa zakon.
24. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče
izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje
vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
a) Pomočnik ravnatelja
25. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja javne šole ali javnega vrtca razen
opravljene šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca
26. člen
Pomočnik ravnatelja zavoda je istočasno pedagoški vodja
enote vrtca.
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3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski
zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi učiteljev
in strokovni aktiv vzgojiteljev.
28. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci
zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenja o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki
težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje,
dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev
ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev.
Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, dajejo
vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne
naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev šole in svet staršev vrtca.
Sveta staršev zavoda sta sestavljena tako, da ima v svetu
šole oziroma v svetu vrtca, vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev šole in vrtca opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,
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– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
oziroma vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim oziroma vzgojno-varstvenem delom,
– izvoli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem
ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri
načrtovanju, spremljanju razvoja zavoda ter pri opravljanju
vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
34. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje,
hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela
v zavodu za matično enoto, vrtec in podružnične šole.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi
minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
35. člen
Vzgojno-izobraževalno, vzgojnovarstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu:
strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost
ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik,
imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega jezika se preverja pri strokovnem
izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih
univerzah se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob
prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister
potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest.
36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem
splošnem aktu.
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Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov
in standardov ravnatelj v soglasju z šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo
prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca, pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
37. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružničnih šol in enot vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni
brez soglasja ustanovitelja.
38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve
v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter
iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
39. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva
tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi
viri, ki so določeni v zakonu.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad ali sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka
ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega
procesa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev kot so
nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka
ali vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni
odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga
svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
40. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu povezan z dejavnostjo, za katero je ustanovljen samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev
s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo
sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v
zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
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Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo pristojne institucije, določene z zakonom.
42. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije in ustanovitelj.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen
premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v
upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
43. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih
zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi akti, uredi svojo
notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet
zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
44. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj,
vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
(Uradni list RS, št. 17/97) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi zavoda, Osnovna šola Cerkno, ki ga je sprejela
Skupščina občine Idrija z aktom o ustanovitvi št. 02210/64 –
2/9.g z dne 21. 12. 1963 in je vpisan v sodni register pri tedanjem Temeljnem sodišču sodišču v Novi Gorici pod št. 1-101-00
in je na podlagi zakona o zavodih od 1. 4. 1991 dalje nadaljeval
delo kot zavod.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na referendumu zavoda dne 24. 8. 1992 in potrjen
z odlokom občine dne 4. 9. 1992.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha v skladu z zakonom tudi Odlok o ustanovitvi zavoda, Vrtec Cerkno, ki ga
je sprejela Skupščina občine Idrija z aktom o ustanovitvi in
je vpisan pri tedanjem Temeljnem sodišču v Novi Gorici pod
št. SRG l-25-00 z dne 21. 12. 1983 kot Vzgojnovarstvena organizacija Cerkno in je na podlagi Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91) dalje deloval kot zavod.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati tudi Statut
zavoda Vrtec Cerkno, ki je bil sprejet s soglasjem Skupščine
Občine Idrija dne 7. 7. 1992.
46. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi
razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku,
določenim s tem odlokom in zakonom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 23. člena tega
odloka, je lahko imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje
pogojev iz prvega odstavka 23. člena tega odloka, pod pogojem, ki jih določa zakon.
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47. člen
Novo nastali zavod Osnovna šola Cerkno mora uskladiti
svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od
dneva uveljavitve tega odloka.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog za katere je
pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo ter oblikuje organe zavoda v roku treh mesecev
od uveljavitve tega odloka.
48. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 81/97), vsebuje
naslednjo prehodno in končno določbo:
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS,
št. 17/97) se doda nov 45.a člen, ki glasi:
Z dnem uveljavitve tega odloka na podlagi zakona, javnovarstveni zavod Vrtec Cerkno preneha delovati kot samostojni
zavod in se pripoji zavodu Osnovna šola Cerkno. Delavce
Vrtca Cerkno prevzame novoustanovljeni zavod OŠ Cerkno
z vsemi pravicami in odgovornostmi izhajajočih iz delovnega
razmerja.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 41/99) vsebuje
naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS,
št. 61/07) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
9. člen
Določba 1. člena tega odloka se začne uporabljati z iztekom mandata sveta zavoda. Do izteka mandata svet zavoda
deluje v obstoječi sestavi.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS, št. 119/08) vsebuje
naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Št.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (Uradni list RS,
št. 74/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0003/2010-2
Cerkno, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

1037.

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno
v obdobju april–junij 2010

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) ter
102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07)
je Občinski svet Občine Cerkno na 23. redni seji dne 16. 3.
2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Cerkno
v obdobju april–junij 2010
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila
do 30. junija 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 102/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

Proračun
april–junij
(v EUR)
1.218.241
996.915
863.706
793.236

25 / 26. 3. 2010 /

Stran

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANKLJAJ) I.-II.
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 +751 +752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

3357

56.541
13.929
133.209
114.320
975
139
16.799
976
19.093
19.093
198.601
198.601
3.632
3.632
1.218.824
410.000
73.573
11.471
243.765
1.651
79.540
461.655
1.584
246.873
63.642
149.556
309.142
309.142
38.027
24.704
13.323
–583

6.956
6.956

17.750
17.750
–10.794

Stran

3358 /

Št.
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VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
X. NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2009
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13.557
13.557
–24.934
–13.557
583

RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet
Občine Dol pri Ljubljani na 26. seji dne 17. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani
v obdobju do junija 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA

499.779

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

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) v obdobju do
30. junija 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).

(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu
sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 9/09); v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
I.

70

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2010 dalje.

71

Št. 410-0003/2010-3
Cerkno, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.
72

DOL PRI LJUBLJANI
1038.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri
Ljubljani v obdobju do junija 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list

73

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neop.dolg. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

v EUR
Proračun
januar–junij
2010
2.213.000
2.193.000
1.770.000
1.400.000
300.000
70.000
423.000
20.000
500
500
2.000
400.000
20.000

20.000
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74

II.
40

41

42

43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
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 fiz. osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

Št.

IX.
0
2.269.644
1.004.000
130.000
14.000
800.000
15.000
45.000
835.000
75.000
420.000
80.000
260.000
350.000
350.000
79.644
75.000
4.644
–56.644

X.
XI.
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POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2009

3359

–91.644
–35.000
56.644
91.644

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

0
0
0
0
0

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

0

7. člen
0
0
0

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2010
dalje.
Št. 4100-0006/2009-13
Dol pri Ljubljani, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

0
0
0
0
0
35.000
35.000

1039.

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva

Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), v skladu z
10. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2
in 25/08), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 odl.

Stran

3360 /

Št.
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US, 36/08, 22/09 odl. US, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.)
ter 16. členom Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 36/02 in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na
26. seji dne 17. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje,
ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja
programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent Občina Dol pri Ljubljani podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in
varstva. Koncesionar je lahko javni vrtec ali zasebnik (če se organizira vzgojno-varstvena družina), zasebni vrtec ali druga pravna
oseba, ki izpolnjuje pogoje v okviru postavljene javne mreže.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa,
sprejetega za javne vrtce. Koncesionar izvaja javno službo za
celotno območje Občine Dol pri Ljubljani.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo izvajanja programa predšolske vzgoje in
varstva lahko izvaja eden ali več koncesionarjev. Glede na
potrebe lahko koncedent v javnem razpisu določi število koncesionarjev v posameznem območju občine.
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu
v razvid – 34. člen ZOFVI),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08 in 126/08),
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce
v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 75/05, 82/05, 76/08, 79/09 in 102/09),
– ima letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program,
– dejavnost bo opravljal za ceno programa, ki jo potrdi
občinski svet.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena programa predšolske vzgoje in varstva,
– ocena objekta, prostora in opreme,
– lokacija vrtca,
– rok pričetka izvajanja javne službe.
Podrobnejša opredelitev meril se določi v javnem razpisu.
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V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJ
6. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan. Javni
razpis se v skladu s 74. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
101/07 odl. US, 36/08, 22/09 odl. US, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr.) objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V javnem razpisu se navede najmanj naslednje:
– dejavnost, ki bo predmet koncesije,
– pogoje za opravljanje dejavnosti,
– čas, za katerega se dodeljuje koncesija,
– rok, do katerega se sprejemajo prijave,
– merila za izbiro,
– datum in ura odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja,
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti
krajši od predpisanega v zakonodaji, ki ureja oddajo koncesij.
8. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati
razpisno dokumentacijo.
9. člen
Koncedent za ocenjevanje ponudb imenuje najmanj tričlansko strokovno komisijo, v kateri je najmanj en član delavec
občinske uprave in en strokovni delavec s področja vzgoje in
varstva otrok, ki ima predpisano izobrazbo v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08,
77/09, 79/09 – popr. in 102/09).
Komisijo imenuje župan.
10. člen
Strokovna komisija vodi javno odpiranje ponudb in pregleda ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev
potencialnih koncesionarjev.
Če ponudbi niso priloženi vsi ustrezni dokazi o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka, se ponudba izloči iz
nadaljnjega postopka.
11. člen
Komisija, določena v 9. členu tega odloka, v roku 15
dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje,
oceni na podlagi postavljenih meril. Če ponudnik v ponudbi
ne predloži dokumenta ali ne navede podatka, na podlagi
katerega se bo ponudba ocenjevala, se šteje, da je po določenem kriteriju ocenjen z nič točk. Komisija o ocenjevanju
izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga koncedentu
ponudnika ali več ponudnikov, ki je ali so, najprimernejši
oziroma najugodnejši. Po sprejemu odločitve pooblaščenega
predstavnika koncedenta o izboru koncesionarja, občinska
uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja. Zoper odločbo
o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O
pritožbi odloča župan.
12. člen
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje vse
predpisane pogoje, koncedent z njim lahko sklene koncesijsko
pogodbo.
Če se na razpis ne javi nobeden ponudnik oziroma, če
nobeden izmed ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev
ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s
sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
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VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
IN NJENO IZVAJANJE TER PRENEHANJE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo,
s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti ter pogoje,
pod katerimi mora koncesionar opravljati dejavnost. Izvajanje
javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku, ki ga je koncesionar ponudil.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, praviloma za dobo 10 let, z možnostjo podaljšanja. S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja
v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
– predmet koncesije,
– ceno programa,
– obseg izvajanja dejavnosti,
– začetek izvajanja koncesije,
– rok za odpoved koncesije,
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja
koncedent in koncesionar,
– druge zahteve, ki jih zagotavlja koncesionar,
– odvzem koncesije.
15. člen
Koncesija preneha:
– s potekom trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– na podlagi odpovedi z najmanj enoletnim odpovednim
rokom,
– z odvzemom koncesije, po poteku roka za odpravo pomanjkljivosti, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu
s predpisi in aktom o koncesiji, ter pogodbo o koncesiji.
16. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem
koncedenta in koncesionarja.
17. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 6021-0001/2010-1
Dol pri Ljubljani, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
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ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2009
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske
Toplice za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto
2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v
posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in
drugih izdatkov proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2009.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov,
v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih
posameznih projektov ter o realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za
leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-734/2010-01/03
Dolenjske Toplice, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

1041.

Odlok o izvajanju gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in
gospodarske javne službe odlaganja ostankov
komunalnih odpadkov na območju Občine
Dolenjske Toplice

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 66/06 – odl. US, 112/06
– odl. US, 70/08, 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl.
US, 16/08 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 108/09, 109/09 – odl.
US), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 63/09) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske
Toplice na 23. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice
1. Namen odloka

DOLENJSKE TOPLICE
1040.

Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske
Toplice za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni
list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na
23. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel

1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
in obvezne gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na
območju Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina).
2. člen
S tem odlokom se določa:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
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– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– viri financiranja javne službe, načina oblikovanja tarife
in obračun storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– sankcije za kršitev določb tega odloka.
3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
– zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja ravnanja z
odpadki v skladu z zakonodajo in ostalimi predpisi,
– zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov,
– zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden se jih
odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov,
– zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno rabo
ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne
embalaže, ki je komunalni odpadek,
– uveljavitev načela: “stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov“,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov na področju ravnanja z odpadki,
– zagotoviti učinkovito izločevanje organskih – biorazgradljivih odpadkov,
– zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede
na vir nastajanja odpadkov, osveščanje in obveščanje uporabnikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim
po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju občine.
– Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka fizična,
pravna in druga oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju
občine in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke
izvajalcu javne službe, ali pravna oseba, ki v skladu s tem
odlokom lahko z izvajalcem javne službe sklene pogodbeno
razmerje za ravnanje z odpadki.
– Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je določeno mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne
službe prepuščajo te odpadke. Prevzemno mesto kosovnih
odpadkov je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem
komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov na
poziv izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča
kosovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem
urniku.
– Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer
povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v za
to namenjenih posodah. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov, ki je praviloma na javni površini, se za posamezno stavbo
ali skupino stavb določi v postopku izdaje dovoljenja za poseg
v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka prevzemno mesto
komunalnih odpadkov ni bilo določeno, se ga določi ob začetku
izvajanja storitev javne službe prevzemanja komunalnih odpadkov z vpisom v register prevzemnih mest. Prevzemno mesto je
lahko hkrati zbirno mesto. Za urejenost in čistočo prevzemnega
in zbirnega mesta skrbi izvajalec javne službe.
– Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so
nameščene posode, v katere povzročitelji komunalnih odpadkov neovirano odlagajo komunalne odpadke. Zbirno mesto
komunalnih odpadkov praviloma ni na javni površini. Zbirno
mesto komunalnih odpadkov je lahko tudi na drugih površinah.
Kolikor je zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto, le‑to ne
sme biti oddaljeno od mesta prevzema več kot 10 metrov, sicer
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mora povzročitelj ob določenem prevzemu zagotoviti prestavitev posode do prevzemnega mesta ter po izpraznitvi ponovno
vrnitev na zbirno mesto.
– Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje
vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in
kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra se lahko uredi
tudi zbiralnica nevarnih frakcij.
– Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine Ločeno zbrane frakcije in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki
je komunalni odpadek iz podskupine Embalaža, vključno z
ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v Uredbi o ravnanju
z odpadki.
– Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in na katere se nanaša s tem odlokom določen
najmanjši obseg oskrbe. Ločene frakcije so določene v prilogi 1
Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
– Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki, na katere se nanaša s tem odlokom določen najmanjši
obseg oskrbe. Nevarne frakcije so določene v prilogi 2 Odredbe
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
– Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine Drugi komunalni odpadki s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti,
oblike in teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih za
odpadke.
– Oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje
nevarne snovi je zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, in zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje
nevarne snovi iz podskupine Ločeno zbrane frakcije s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o
ravnanju z odpadki, kot so hladilniki, zamrzovalniki, toplotne
črpalke in klimatske naprave, ki vsebujejo klorofluoroogljike ali
klorofluoro-ogljikovodike, avdiovizualna, računalniška ali druga
elektronska oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu.
– Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki, iz
katerih so izločene ločeno zbrane frakcije iz klasifikacijskega
seznama odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki, ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih
odpadkov, ki jih zaradi njihove sestave in načina nastajanja
praviloma ni možno razvrstiti v skupino Ločeno zbrane frakcije
ali v druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni
odpadek v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz Uredbe o
ravnanju z odpadki.
– Biološki odpadki so ločeno zbrane frakcije organskih
kuhinjskih odpadkov in odpadkov z vrtov, primernih za kompostiranje.
– Odpadna embalaža je odpadna primarna in sekundarna
embalaža, ki je komunalni odpadek skladno s predpisom o
ravnanju z odpadki.
– Embalaža iz sestavljenih materialov je embalaža, ki
je sestavljena iz več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni
mogoče razstaviti ali drugače med seboj ločiti.
– Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor,
urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje
posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
– Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe
te frakcije oddajajo.
– Premična zbiralnica je tovorno vozilo, opremljeno za
ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem
urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
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Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali
ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi
in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.
– CEROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske
je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja sortiranje, kompostiranje, mehansko-biološka obdelava ostanka odpadkov,
začasno skladiščenje ločenih frakcij ter odlaganje nenevarnih
odpadkov.
– Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje bioloških
odpadkov rastlinskega izvora z vrtov in kuhinjskih odpadkov, ki
pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom,
če gre za večstanovanjski objekt z vrtom. Povzročitelj lahko
kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če ima
za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost zagotavlja postavitev kompostnika, kompostnik pa je zastrt ali tako
izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo, neposredno iz stanovanjskih stavb ali javnih poti ne vidi.
– Mala komunalna kompostarna je namenski objekt za
predelavo biološko razgradljivih odpadkov, z letno zmogljivostjo
predelave, ki ne presega 100 ton neobdelanih biološko razgradljivih odpadkov, in je namenjena kompostiranju odpadkov
rastlinskega izvora iz vrtov in javnih zelenih površin in biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zeleni
vrtni odpad. Primerno zemljišče in dostop zagotovi pristojni
organ občine.
2. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja
javne službe
5. člen
Izvajalec javne službe je javno podjetje, ki je registrirano
za opravljanje te dejavnosti, ki ga določi občina v skladu s
predpisi o gospodarskih javnih službah (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec javne službe).
Občina zagotavlja javno službo v javnem podjetju za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– odpadne električne in elektronske opreme,
– zbiranje nevarnih frakcij,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– zbiranje ločenih frakcij,
– predelava odpadkov in
– odlaganje odpadkov.
3. Vrste in obseg storitev javne službe in njihova
prostorska razporeditev
6. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
Izločevanje papirja, lepenke, stekla in drugih ločenih frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno zbiranje
frakcij) v naslednjem obsegu:
– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij zbirnih
centrih in v okviru sistema uporabe namenskih zbirnih vreč, za
zbiranje mešane embalaže,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski
dejavnosti in v turistični dejavnosti,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih,
športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem,
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,
– prevzemanje odpadne električne in elektronske opreme,
ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo
povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru,
– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki
nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,
– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru
ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih
centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z
embalažo in odpadno embalažo,
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– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij
v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih in niso odpadna
embalaža,
– oddajanje nevarnih frakcij, prevzetih v zbirnih centrih,
izvajalcu zbiranja nevarnih frakcij iz tretje točke tega člena,
– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih odpadkov izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega
člena,
– oddajanje v zbirnih centrih prevzete opreme, ki se
uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, izvajalcu
zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,
– zagotavljanje predelave in oddajanja v predelavo in odstranjevanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo
pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in so prevzeti v zbirnih
centrih od povzročiteljev komunalnih odpadkov,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov
za prepuščanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov
in druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju
in oddajanju ločenih frakcij in nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in gradbenih odpadkov manjših količin v zbirnih centrih,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje ostalih
zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij,
– nabava vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– po pooblastilu občine načrtovanje, pridobitev zemljišč,
graditev ter urejanje in vzdrževanje prostorov zbiralnic in zbirnih centrov in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o ločeno zbranih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z
odpadki.
Zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo
večje kose ločenih frakcij,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih je izvajalec ločenega zbiranja frakcij iz 1. točke tega odstavka prevzel
v zbirnem centru,
– obdelava kosovnih odpadkov,
– oddajanje in odstranjevanje obdelanih kosovnih odpadkov,
– nabava vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov
za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– načrtovanje, graditev objektov ter nabava in vzdrževanje opreme za obdelavo kosovnih odpadkov in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o količinah in vrstah ločenih frakcij po obdelavi kosovnih odpadkov
po predpisih na področju ravnanja z odpadki.
Zbiranje nevarnih frakcij iz gospodinjstev v naslednjem
obsegu:
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevarnih
frakcij,
– redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih je izvajalec
ločenega zbiranja frakcij iz prve alineje te točke prevzel v zbiralnici nevarnih frakcij, nameščeni v zbirnem centru,
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
– oddajanje v odstranjevanje in predelavo prevzetih nevarnih frakcij,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z
odpadki.
Zbiranje komunalnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji
komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih za
komunalne odpadke v posodah za biološke odpadke in v posodah za ostale odpadke,
– oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov v CEROD,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje posod,
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v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstev
prepuščajo komunalne odpadke,
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih
odpadkov,
– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za
vsa dela javne službe, določena v tem členu,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih po predpisih na področju ravnanja z
odpadki.
Dejavnost CEROD v naslednjem obsegu:
– razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov, ki so namenjeni za odlaganje, kompostiranje bioloških odpadkov, mehansko biološka predelava odpadkov, odlaganje odpadkov,
– oddajanje odpadne embalaže, ki je izločena v okviru razvrščanja komunalnih odpadkov v sortirnici, v predelavo
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno
embalažo,
– zagotavljanje predelave ločeno zbranih odpadkov in
oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so izločene v okviru
izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov
v sortirnici in niso odpadna embalaža,
– oddajanje nevarnih frakcij, ki so izločene v okviru izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v
sortirnici, izvajalcu zbiranja nevarnih ločeno zbranih frakcij iz
3. točke tega člena,
– zagotavljanje odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
po predpisih na področju ravnanja z odpadki in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz dejavnosti CEROD po predpisih na področju ravnanja z odpadki.
Dejavnost CEROD se podrobno opredeli z Načrtom ravnanja z odpadki po predpisih o ravnanju z odpadki in Poslovniku za obratovanje odlagališča po predpisih za odlaganje
odpadkov.
7. člen
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnem centru, in
sicer za območje celotne občine.
8. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnih
centrih iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik,
– drobno plastiko,
– odpadke iz plastike, vključno s transportno, skupinsko in
prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati opravlja
funkcijo skupinske in prodajne embalaže,
– drobne odpadke iz kovin, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz kovin, ki hkrati opravlja funkcijo
skupinske in prodajne embalaže,
– les, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– doze za razpršila (aerosoli),
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine
16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki,
– odpadno električno in elektronsko opremo in
– kosovne odpadke.
Zbirni centri so opremljeni tudi za prepuščanje odpadkov z vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože in drugi zeleni
obrezki in manjših količin gradbenih odpadkov, ki nastajajo v
gospodinjstvih pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih v
zbirnem centru prepuščajo povzročitelji iz gospodinjstev. Prevzem odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi se prevzema le v
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primeru, ko so v zbirnem centru zagotovljeni pogoji za prevzem
in začasno skladiščenje nevarnih snovi.
9. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij
zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji
komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojnikih, nameščenih na prostoru zbiralnice:
– plastično, kovinsko in drugo sestavljeno drobno embalažo,
– papirja in lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo
iz lepenke in
– odpadne embalaže iz stekla.
Ločene frakcije iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo v
stavbi, v kateri se izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, se prepuščajo izvajalcu
zbiranja ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo lastniki ali
upravljavci teh stavb sami.
Več izvajalcev turističnih in gostinskih dejavnosti v isti
stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredijo skupno zbiranje
ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo sami v prostorih
enega od njih.
10. člen
Zbiralnice se uredi v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki.
11. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij se v zbirnih centrih povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno oddajanje nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov.
V zbirnih centrih se izvaja prevzemanje nevarnih frakcij in
kosovnih odpadkov nadzorovano z osebjem, ki je usposobljeno
za tak prevzem.
12. člen
Občasno prevzemanje nevarnih frakcij do izgradnje zbirnega centra zagotavlja izvajalec javne službe v premičnih
zbiralnicah nevarnih frakcij.
Oddajanje nevarnih komunalnih odpadkov v premičnih
zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja enakomerno razporejeno po celotnem območju občine. Podrobna razporeditev se določi s Programom
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
13. člen
Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za
lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine
in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali
počitniških hiš in drugih podobnih gospodarskih objektih, ali
če se v njih izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni
odpadki.
Komunalne odpadke izvajalec javne službe prevzema
tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno
vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.
Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka posamična etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in
se lastnik ali uporabnik etažne enote z izvajalcem javne službe
in upraviteljem objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz
etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in
neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih
uporabnikih stavbe.
14. člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih
odpadkov v posodah naslednjih velikosti: 120, 240, 660, 770,
1100 litrov in kesoni 5 m3 in 7 m3.
Povzročitelji komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih razvrščajo komunalne odpadke v skladu s programom
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(urnikom), ki ga uvede izvajalec javne službe. Za ostale ne
tipizirane posode, si mora povzročitelj pridobiti pisno soglasje
izvajalca. Tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke
so praviloma namenjene za zbiranje in prevzemanje mešanih
komunalnih odpadkov, ki se občasno pojavijo v večjih količinah
pri povzročiteljih.
Kolikor izvajalec javne službe za posamezno območje
poselitve odloči, da morajo uporabniki storitev javne službe
zagotoviti možnost prepuščanja mešanih komunalnih odpadkov v vrečah, je takšen način obvezen za vse uporabnike na
tem območju.
Tipizirane vreče se lahko uporabijo tudi za ostale vrste
ločeno zbranih odpadkov, vendar le na način in pogojih, ki jih
določi izvajalec javne službe s posebnim programom.
15. člen
Če se komunalne odpadke prevzema enkrat tedensko,
mora biti prostornina posode ali skupna prostornina vseh posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne
stavbe prepuščajo komunalne odpadke, večja od prostornine
najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastanejo v tej
stavbi v enem tednu.
Pri določitvi najmanjše količine komunalnih odpadkov se
upoštevajo:
– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki
nastane na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem
v stavbi,
– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki
nastane v enem tednu na zaposlenega, ki izvaja v stavbi ali
njenem delu dejavnost in
– število prebivalcev in zaposlenih v stavbi, ki prepuščajo
komunalne odpadke v isti posodi ali posodah.
Najmanjšo količino komunalnih odpadkov se določi na
podlagi naslednjega izračuna:
Vnk = K1.P + K2.Z
kjer je:
P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi ali skupini stavb,
Z = število zaposlenih v stavbi,
K1 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov,
ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 40 litrov,
K2 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov,
ki nastane v enem tednu na zaposlenega in je enaka 15 litrov,
V nk = prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastane v stavbi v enem tednu, izražena v litrih.
Za počitniško hišo ali drugi podobni gospodarski objekt in
za stanovanje, ki je v uporabi občasno, je ocenjena najmanjša
količina komunalnih odpadkov, ki je enaka povprečni količini
odpadkov na prebivalca v občini.
16. člen
Prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki
nastane v stavbi v enem tednu (Vnk), izraženo v litrih, se uporabi
tudi za določitev prostornine ter števila posod za prepuščanje
komunalnih odpadkov iz več stavb, za katere je določeno skupno
prevzemno mesto. Skupna prostornina posod se določi kot vsota
prostornine najmanjših količin komunalnih odpadkov, ki nastane
v posamezni stavbi. Prepuščanje kuhinjskih odpadkov in ostalih
biorazgradljivih odpadkov v prevzem izvajalcu na prevzemnih
mestih ni obvezno, če jih povzročitelji kompostirajo sami v hišnem kompostniku ali prepuščajo v male kompostarne.
17. člen
Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovitev o dejanski količini nastajanja komunalnih odpadkov določi
manjšo ali večjo prostornino posod ali število posod, kot se
jih izračuna na podlagi določb iz 15. in 16. člena tega odloka.
Povzročitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, lahko z
izvajalcem javne službe sklenejo dogovor tudi za dodatne
nadstandardne načine zbiranja komunalnih odpadkov. Nad-
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standardna storitev je prepuščanje preostanka komunalnih
odpadkov v lastni individualni posodi ter ostale oblike zbiranja
ter odvoza odpadkov, ki niso določene s programom (urnikom)
zbiranja odpadkov. Obračun teh dodatnih storitev se opravi
po ceniku, ki velja za ostale povzročitelje komunalnih odpadkov. Uporaba teh storitev ne izključuje obveznosti plačevanja
osnovnih storitev.
4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne
službe
18. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v
zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem se opravlja
s posebnimi smetarskimi vozili.
19. člen
(Ločeno zbiranje frakcij)
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki, ki
so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij
v zbiralnicah, ustrezno označeni, tako da je razvidna vrsta
ločene frakcije.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz
prejšnjega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na zabojnikih
v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna vrsta
ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in pogoji za
prepuščanje, če obstajajo.
20. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnih
centrih in prevzemnih mestih,
– redno praznjenje zabojnikov, ki so jih za prepuščanje
ločenih frakcij zagotovili lastniki ali upravitelji stavb, v katerih se
izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto
več kot 20 nočitev,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih
centrov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za
prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda kot
namena,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki.
Število zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju
poselitve občine in njihove lokacije, načrt opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja novih se določi v programu
opremljanja stavbnih zemljišč z zbiralnicami ločenih frakcij in
zbirnimi centri za prepuščanje ločenih frakcij.
21. člen
Prevzem ločenih frakcij se izvaja po programu (urniku)
zbiranja ločenih frakcij, ki ga pripravi izvajalec zbiranja ločenih frakcij v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki.
Postopnost opremljanja zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvajanja
ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem območju
poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne službe se uredi
v prej navedenem programu.
22. člen
(Zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij)
Prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izvaja
po programu zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij,
ki ga pripravi izvajalec javne službe v skladu z Odredbo o
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Prevzemanje kosovnih
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odpadkov na poziv uporabnika ni redna storitev javne službe in
se opravlja proti plačilu po ceniku izvajalca.
23. člen
(Zbiranje komunalnih odpadkov)
Izvajalec javne službe prazni posode tako, da ne onesnaži
prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice ter
ne poškoduje posod.
Če pri prevzemu komunalnih odpadkov pride do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora javno
podjetje zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.
24. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod, ki so
namenjene prepuščanju preostanka komunalnih odpadkov, enkrat letno, pranje posod namenjene za prepuščanje bioloških
odpadkov pa najmanj dvakrat letno.
25. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja za povzročitelje iz gospodinjstev:
– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,
– po pooblastilu občine nabavo novih posod za nove uporabnike storitev prevzemanja komunalnih odpadkov,
– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti zaradi
nastajanja drugačnih količin, kot so bile prvotno izračunane,
– dobavo tipiziranih vreč za zbiranje komunalnih odpadkov in drugih ločenih frakcij,
Tipsko obliko, velikost, barvo, material, označenost zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec
javne službe.
Ostali povzročitelji so dolžni na svoje stroške nabaviti in
vzdrževati posode za odpadke.
26. člen
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za
komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem.
Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim
zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m.
Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na
njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče
iz prejšnjega stavka.
Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 4 m, najmanjša svetla širina
dostopne poti pa 3 m. Notranji najmanjši radij dostopne poti do
prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini
mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko
najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
27. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran
dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov ter je podano
njegovo pismeno soglasje brez kakršnega koli nadomestila ali
odškodnine. Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora
biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov.
28. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega
mesta za komunalne odpadke, najmanjšo količino komunalnih
odpadkov iz 15. člena tega odloka ter velikost in število posod
za prepuščanje komunalnih odpadkov se določi za vsako posamezno stavbo ali skupino stavb, v kateri nastajajo komunalni
odpadki. Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec
javne službe v registru prevzemnih mest.
29. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih
mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
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– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi,
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin
komunalnih odpadkov v stavbi ali
– pismenega sporočila uporabnika storitev javne službe o
spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora enkrat letno uskladiti podatke o
številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz centralnega registra prebivalstva. Podatke na stroške izvajalca javne
službe zagotovi občina. Podatke o zaposlenih v stavbi morajo
zagotoviti pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
30. člen
Lokacijo in ureditev prevzemnega mesta določa izvajalec
javne službe.
31. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta
pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri
prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka. Na zahtevo upravnega organa
poda mnenje glede načrtovanega prepuščanja in prevzemanja
komunalnih odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji
pristojni organ, s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od
izvajalca javne službe. Pri izdelavi lokacijske oziroma gradbene
dokumentacije je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne
službe glede ravnanja z odpadki.
32. člen
(Frekvenca odvoza)
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvaja izvajalec
javne službe po naslednjem razporedu:
– kosovni odpadki najmanj enkrat letno, iz naselij, ki so
oddaljena več kot 10 km od zbirnega centra pa najmanj dvakrat
letno,
– nevarni odpadki iz gospodinjstev enkrat letno,
– ostali odpadki enkrat tedensko,
– biorazgradljive odpadke po uvedbi enkrat tedensko
oziroma v hladnejših mesecih na vsakih štirinajst dni,
– ločeno zbrane frakcije (papir in mešano embalažo iz
mestnih in lokalni središč najmanj enkrat tedensko, iz ostalih
območij najmanj vsakih štirinajst dni. Steklo se iz vseh območij
zbira najmanj enkrat mesečno.
V primeru izpada prevzema zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do
prevzemnih mest, mora izpadli prevzem komunalnih odpadkov
opraviti takoj, ko je to možno. V primerih, ko je izpad prevzema
več kot en redni prevzem ali v primerih spremenjenega režima
zbiranja odpadkov, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada in ukrepih obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov.
33. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati sestavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo posod za prevzemanje komunalnih odpadkov. V primeru
kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti pristojnim
inšpekcijskim službam.
5. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe
34. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov, ki so opredeljeni v 4. členu tega odloka,
obvezna.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi
odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
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– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali na
prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih
odpadkov,
– prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v stavbah, v
katerih se izvaja gostinska ali turistična dejavnost s kapaciteto
več kot 20 nočitev, ali druge poslovne dejavnosti, v posebnih
zabojnikih, ki jih zagotovijo sami,
– prepuščati posode s komunalnimi odpadki javnemu
podjetju na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s programom zbiranja komunalnih odpadkov.
35. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso
komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali posode,
ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
Prepovedano je pisati na zabojnike za ločene frakcije ali
posode, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpadkov, ter nanje lepiti plakate.
36. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– hraniti nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem
centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in
neškodljivo za okolje,
– hraniti ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu
javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali zbirnega
centra, varno in neškodljivo za okolje,
– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je
namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno razstaviti na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje
pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno
nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij
med seboj,
– mešati ločenih frakcij med komunalne odpadke tako, da
ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih
odpadkov v sortirnici,
– prepuščati izvajalcu javne službe nevarne komunalne
odpadke in druge ločene frakcije, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije,
– prepuščati odpadkov z vrtov v zabojnikih za ločene
frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh
odpadkov in
– prepuščati odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za
prepuščanje teh odpadkov.
37. člen
V posode, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadno električno in elektronsko opremo,
– odpadke z vrtov in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede
na vrsto odpadka.
38. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti,
da so pokrovi posod zaprti.Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob posodah
ali na posodah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih
odpadkov.
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Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni
odpadki, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do
prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo
redno odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih pokrovih.
39. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je
trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, morajo biološko razgradljive odpadke
prepuščati v posode za biološke odpadke.
Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov prej navedeni povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno
pogodbo (dogovor) z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti
oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.
40. člen
Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora
prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe in druge
podatke zato, da izvajalec javne službe določi pogoje za izvajanje in obračun storitev javne službe.
Lastnik ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek uporabe objekta najkasneje 30 dni pred začetkom
uporabe objekta.
41. člen
Kosovne odpadke mora povzročitelj komunalnih odpadkov odložiti na prevzemno mesto za komunalne odpadke ne
prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.
Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno
prepuščati kot kosovne odpadke. Če odpadkov, ki niso kosovni
komunalni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora
lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov
s prevzemnega mesta neposredno po končanem prevzemanju
kosovnih odpadkov.
42. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje komunalnih odpadkov in njihovo sežiganje ali odlaganje
v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni odstranjevanju
komunalnih odpadkov, je prepovedano.
Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpadke kopiči, jih sežiga, jih odloži izven zbirne posode na prevzemnem mestu ali odlagališča, ki je namenjeno odlaganju
komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti
predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na
podlagi odločbe inšpekcijske službe.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali
odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe na
stroške izvajalca javne službe in na podlagi odločbe inšpekcijske službe.
43. člen
Sežiganje suhih odpadkov je dovoljeno pod pogoji uredbe, ki ureja kurjenje v naravnem okolju.
44. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev
morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne
službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki
za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za prepuščanje
komunalnih odpadkov.
Najkasneje 6 ur po končani prireditvi morajo organizatorji
prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne službe
prevzame zbrane odpadke.
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6. Viri financiranja javne službe
45. člen
Izvajalec javne službe ravnanja z komunalnimi odpadki
pridobiva sredstva iz:
– storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– storitve obdelave, odlaganja ostankov obdelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– sredstev občinskega proračuna,
– sredstev državnega proračuna in državnih skladov,
– dotacij in subvencij,
– okoljskih dajatev,
– sredstev finančnega jamstva za zaprtje odlagališča,
– prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin,
– drugih virov.
46. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni plačati stroške zbiranja,
odvoza, predelave in obdelave ter odlaganja ostankov odpadkov (smetarino) po ceni, določeni za m3 odpadkov v razsutem
stanju na mestu njihovega nastanka (na osnovi specifične teže
odpadkov se cena lahko določi v kilogramih).
Zavezanci za plačilo smetarine so fizične in pravne osebe,
ki so povzročitelji odpadkov na območju občine in se delijo v
naslednje skupine:
– gospodinjstva in ostali povzročitelji, ki ne opravljajo
pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
47. člen
Cena storitve javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov vključuje:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz bioloških odpadkov,
– zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov skladu s
predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– prevoz preostankov odpadkov po obdelavi na ZRC na
regijsko odlagališče.
Cena je sestavljena iz:
– stroškov javne infrastrukture in
– stroškov izvajanja,
ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Stroške javne infrastrukture predstavljajo stroški javne
infrastrukture na območju občine, ki je potrebna za izvajanje
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov in
zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe,
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
in povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– finančne odhodke ki vključujejo obresti in druge stroške
povezane z dolžniškim financiranjem izgradnje infrastrukture.
Stroški izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov vključujejo:
– proizvajalne stroške (stroški materiala in storitev),
– splošne stroške izvajanja javne službe (uprava, nabava,
prodaja),
– donos na vložena sredstva izvajalca (v višini donosa
zadnje izdane obveznice RS povečane za 1 odstotno točko).
7. Obračun storitev javne službe
48. člen
Cena storitve za obdelavo, odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov vključuje:
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– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov skladu s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih gospodarskih javnih služb odlaganja odpadkov na odlagališčih,
– odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,
– prevoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov
na regijsko odlagališče.
Cena je sestavljena iz:
– stroškov javne infrastrukture,
– stroškov izvajanja,
– strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov in
– strošek finančnega jamstva za zaprtje odlagališča in
izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča za obdobje najmanj
30 let,
ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Stroške javne infrastrukture predstavljajo stroški javne
infrastrukture na območju občine, ki je potrebna za izvajanje
gospodarske javne službe obdelave, odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe,
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
in povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– finančne odhodke ki vključujejo obresti in druge stroške
povezane z dolžniškim financiranjem izgradnje infrastrukture.
Stroški izvajanja storitev obdelave, odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vključujejo:
– proizvajalne stroške (stroški materiala in storitev),
– splošne stroške izvajanja javne službe (uprava, nabava,
prodaja),
– donos na vložena sredstva izvajalca (v višini donosa
zadnje izdane obveznice RS povečane za 1 odstotno točko),
49. člen
Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo zbiranje
in prevoz odpadkov po povprečni prostornini odpadkov na
prebivalca, izraženi v m3, pomnoženo s številom članov gospodinjstva in s ceno za m3 odpadkov. Povprečna prostornina odpadkov na prebivalca na mesec (Pp) se izračuna enkrat letno
na osnovi podatkov za preteklo leto na naslednji način:
Pp=

Ps
12 Nc

Ps – skupna letna količina odpadkov iz gospodinjstev z
območja občine, izražene v m3,
Nc – število prebivalcev občine.
Pri izračunu povprečne prostornine odloženih ostankov
odpadkov se upoštevajo količine vseh odloženih ostankov odpadkov za gospodinjstva in število vseh prebivalcev, za katere
se ostanki odpadkov odlagajo.
Za stavbe, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in za
katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za zaračunavanje
stroškov, ki nastajajo ne glede na količino prepuščenih odpadkov, upošteva količine, določene v zadnjem odstavku 15. člena
tega odloka.
Ostali povzročitelji, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
plačujejo smetarino po uradnem ceniku za m3 odpadkov v razsutem stanju v odvisnosti od volumna zbirne posode.
Ostali povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost, plačujejo smetarino po ceniku za m3 odpadkov v razsutem stanju
glede na velikost zbirnih posod oziroma pri kesonskem odvozu
po dejanskih količinah in po ceniku za kosovni odvoz.
Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo storitve
odlaganja komunalnih odpadkov enako kot je za zbiranje odpadkov določeno v prvem odstavku tega člena, le da se količine
zmanjšajo za volumen ločeno zbranih frakcij.
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Pri ostalih povzročiteljih se za storitve odlaganja odpadkov uporabljajo količine določene v četrtem in petem odstavku
tega člena.
Z ostalimi povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost,
izvajalec lahko sklene pogodbo (dogovor) o izvajanju storitev.
V primeru, da ostali povzročitelji ne sklenejo pogodbe (dogovor) za ravnanje z odpadki, izvajalec javne službe obračuna
količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe
in znaša najmanj 1 m3 na mesec ter o tem obvesti pristojne
inšpekcijske službe.
50. člen
Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje v
18 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne določa
drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok plačila.
51. člen
Cene storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter cene odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pripravi izvajalec
javne službe skladno z določili tega odloka in zakonskimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev v republiki Sloveniji,
potrjuje pa jih občinski svet.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom o DDV.
52. člen
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki
vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je število
prebivalcev v gospodinjstvu, stavbi, spremembo dejavnosti oziroma namembnosti stavbe, pismeno sporočiti izvajalcu javne
službe najpozneje v 8 dneh po nastali spremembi. Uporabnik,
ki stalno in neprekinjeno biva na drugem naslovu več kot tri
mesece v letu, lahko z verodostojno listino izkaže svoj pravni
interes. Izdane listine veljajo za obdobje enega leta.
V primeru najemniškega razmerja sta vse spremembe
glede tega razmerja dolžna sporočiti najemnik in najemodajalec. V primeru, da spremembe obojestransko niso pismeno
potrjene, je zavezanec za plačilo smetarine najemodajalec.
Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva
pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v naslednjem mesecu od dneva prejema pismenega sporočila o
spremembi. Obračun komunalnih storitev se praviloma opravi
mesečno, za nazaj. Za povzročitelje, ki uporabljajo objekte
občasno, se obračun storitev lahko opravi za več mesecev
skupaj, najmanj pa dvakrat letno.
V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje
podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi navede
napačne podatke, izvajalec javne službe obračuna storitev javne
službe na podlagi uradnih podatkov o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi in/ali ocenjene količine odpadkov.
53. člen
Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev
javne službe zagotavlja občina podatke o prebivalcih iz centralnega registra prebivalstva v obsegu, kot ga določa zakon.
8. Nadzor
54. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
medobčinski inšpektorji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk.
9. Kazenske določbe
55. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne
službe, če:
– ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih
centrih v obsegu iz 8. člena,
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– ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in v stavbah, v katerih se izvaja gostinska
dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, v obsegu iz 9. člena,
– ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načrtom
in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz
21. člena,
– ne pripravi letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz
21. člena,
– ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in
zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar
in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi, kot to določa
20. člen,
– ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, kot to določa 20. člen,
– ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o
ravnanju z odpadno embalažo.
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
56. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne
službe, če:
– ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij
skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 22. člena,
– ne pripravi letnega programa zbiranja odpadkov iz
22. člena,
– ne vzdržuje na svoje stroške posod, jih po potrebi sproti
ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih posod ne nadomesti
z novimi, kot to določata 24. in 25. člen,
– povzročitelje komunalnih odpadkov ne obvesti o izpadu
prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot to določa
32. člen,
– ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri
prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to določa
23. člen,
– ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik
storitev javne službe, kot to določa 52. člen,
– ne izdela registra prevzemnih mest iz 28. člena,
– ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih komunalnih odpadkov, kot to določa 33. člen,
– ne zagotovi zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov,
kot to določa 32. člen,
– ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi smetarskimi vozili.
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
57. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot
to določa 13. člen,
– ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to
določa 34. člen,
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami
35., 36., 37. in 38. člena,
– ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času ali ravna v nasprotju
z drugimi določbami 38. člena,
– prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo
zaradi dejavnosti iz 39. člena v posodah za prepuščanje komunalnih odpadkov,
– ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah,
ki vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa
50. člen,
– opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki
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niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, kot
to določa 42. člen,
– pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev ravna v nasprotju z določbami 44. člena,
– piše ali lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti,
če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

ki:

Uradni list Republike Slovenije
63. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-665/2010-01/03
Dolenjske Toplice, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

58. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba,

– ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
kot to določa 11. člen ali ne prepušča komunalnih odpadkov
v posodah, kot to določa 34. člen,
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami
35., 36., 37. in 38. člena,
– ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 38. člena,
– ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki
vplivajo na obračun storitev javne službe (52. člen),
– opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih,
ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov
(42. člen),
– prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke (41. člen),
– piše in lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih
frakcij,
– ne prepušča biološke razgradljive odpadke v namenskih posodah za bio odpadke.
10. Prehodne in končne določbe

IG
1042.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 23. redni
seji dne 18. 3. 2010 sprejel

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

59. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do vpisa
sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz
registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje storitev javne
službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec javne službe.
60. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se lahko
po uveljavitvi tega odloka kot merilo za razdelitev stroškov
storitev javne službe med posameznimi prostori v stavbi ali v
več stavbah s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov uporabljajo podatki o tlorisnih površinah
poslovnih prostorov.
61. člen
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na zbiranje ločenih
frakcij, ločenih frakcij nevarnih odpadkov, bio odpadkov in
ločene frakcije, zbrane v zbirnih centrih, se pričnejo uporabljati v rokih, ki so za izvedbo posameznih aktivnosti določeni
in opredeljeni v republiških predpisih, ki urejajo posamezno
področje
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso
posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški
predpisi.
62. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov
komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice
(Uradni RS, št. 36/02 in 26/07).

Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2010

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov
I.

70

v eurih
Namen

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

9.239.395,14

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.180.115,56

DAVČNI PRIHODKI

4.118.545,83

700 Davki na dohodek in dobiček

3.540.210,00

703 Davki na premoženje

414.423,23

704 Domači davki na blago in storitve

163.912,60

706 Drugi davki
71

Proračun
2010

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

0,00
1.061.569,73
107.494,68
3.100,00

Uradni list Republike Slovenije
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI

74

0,00

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

2.864.721,58
670.075,60

2.194.645,98
10.437.228,98
2.579.958,23
411.945,06
64.531,87
2.004.698,90

403 Plačila domačih obresti

12.632,00

409 Rezerve

86.150,40

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

2.306.035,05
210.000,00
1.376.984,55

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

204.897,00

413 Drugi tekoči domači transferi

514.153,50

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.302.145,18

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43

1.194.558,00

PREJETE DONACIJE

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

42

918.569,91
1.194.558,00

721 Prihodki od prodaje zalog

TRANSFERNI PRIHODKI

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

5.302.145,18
249.090,52
159.790,52
89.300,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

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

44

30.015,14

0,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

41

2.390,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73

Št.

–1.197.833,84

VI.
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanja kapitalskih deležev in
naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

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

0,00

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.457.833,83

50

ZADOLŽEVANJE

1.457.833,83

500 Domače zadolževanje

1.457.833,83

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

259.999,99

55

ODPLAČILA DOLGA

259.999,99

550 Odplačila domačega dolga

259.999,99

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.197.833,84

XI.

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

1.197.833,84

0,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2009

0,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu
pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem
zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. prihodki iz naslova sofinanciranj občanov za gradnjo
komunalne infrastrukture,
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s
področnimi predpisi.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

0,00

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika)
med glavnimi programi v okviru posameznega področja
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje
januar–junij 2010 in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in
njegovi realizaciji.
6. člen
(dodeljevanje sredstev)
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo
mesečno ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva zagotavljajo tako, da prejmejo
sredstva za plače največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov pa največ dvakrat
mesečno, in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem
obdobju, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme
občinskih proračunov, določenih v Zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev
za sofinanciranje drugih nalog v javnih zavodih se z zavodi
dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim
zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena
z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim
bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno
z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegale v proračunu dodeljena
sredstva.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
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9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% ali 50.000 eur
mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Ig. Dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo
investicijsko dokumentacijo sprejema župan.
10. člen
(proračunski skladi)

ZJF.

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu

Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
50.910 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eur župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 130 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži v
višini 942.634 eur za financiranje investicije Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v Občini Ig, na podlagi potrjenega
investicijskega programa in za nakup stavbnega zemljišča na
Igu v višini 515.200 eur.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig,
v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eur.
13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v
letu 2010 ne morejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2011,
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.
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Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2009
Ig, dne 19. marca 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

IVANČNA GORICA
1043.

Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta za turistično območje v Gabrovčcu –
Virje in okoljskega poročila

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) župan Občine Ivančna Gorica
izdaja

SKLEP
o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za turistično območje v Gabrovčcu –
Virje in okoljskega poročila
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje v Gabrovčcu
– Virje, ki ga je izdelalo podjetje PROPLAN Ivanka Kraljič s.p.,
Krško, in okoljsko poročilo, ki ga je izdelalo podjetje Chronos
d.o.o. Domžale.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine
Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, v delovnem času Občine
Ivančna Gorica in v prostorih Družbenega centra na Krki ter na
spletnem naslovu www.ivancna-gorica.si. Javna razgrnitev bo
trajala trideset dni in se začne teden dni po objavi. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer 14. 4.
2010, ob 17. uri v sejni dvorani Občine Ivančna Gorica v PC
Žolnir, Sokolska ulica 5.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku
občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje v Gabrovčcu – Virje in okoljskemu poročilu dajo pisne
pripombe in predloge vse pravne in fizične osebe oziroma vsi
zainteresirani in prizadeti, ki jih vpišejo v knjigo pripomb na
kraju javne razgrnitve, ali pismeno pošljejo na Občino Ivančna
Gorica s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje v
Gabrovčcu – Virje.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-0074/2005
Ivančna Gorica, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.
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15. člen
(uveljavitev odloka)

25 / 26. 3. 2010 /

1044.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Jesenice (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 118. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Jesenice je Občinski svet Občine Jesenice na 35. redni seji
dne 11. 3. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice, ki obsega:
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 84/06 z dne 8. 8. 2006);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 114/09 z dne 31. 12. 2009)
Št. 007-31/2008-6
Jesenice, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Jesenice
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,
gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno
vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju javnega
vodovoda) ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) in pri lastni oskrbi s pitno vodo.
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Za
storitve javne službe se tudi šteje oskrba s pitno vodo stavb ali
gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve
državnih in občinskih javnih služb.
2. člen
Z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo iz javnega
vodovodnega omrežja upravlja in gospodari izvajalec javne
službe, določen s predpisom, ki ureja gospodarske javne službe na območju Občine Jesenice (upravljavec).
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem območju Občine Jesenice, kjer je zgrajen javni vodovod, zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb;
2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
5. vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni vodovod, ki niso daljši od 50 m;
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij;
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo;
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8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo;
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju
vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo;
11. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja
vodovodnega sistema;
12. občasno hidravlično modeliranje vodovodih sistemov;
13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih;
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju;
16. vodenje operativnega katastra javnega vodovoda;
17. vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o oskrbi s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06).
Monitoring kemijskega stanja vodnega vira iz 8. točke
prejšnjega odstavka se izvaja na tistih vodnih virih, ki oskrbujejo s pitno vodo javne vodovode, za katere je monitoring
določen v programu izvajanja monitoringa, sprejetega v skladu
s predpisom, ki ureja kemijsko stanje podzemne vode, oziroma
v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, če je
vodni vir za oskrbo s pitno vodo površinska voda.
3. člen
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe
na vseh poselitvenih območjih na območju Občine Jesenice,
razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega
vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne
vode na dan.
Oskrbovalna območja, kjer Občina Jesenice zagotavlja
oskrbo s pitno vodo, se določijo s posebnim predpisom.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na
območju Občine Jesenice, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni
lasti, vodni vir pa oskrbuje:
– poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim
prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno
vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan, ali
– stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine.
4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo.
Obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija vode
iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo.
Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi.
Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se
nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke.
Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna
infrastruktura opravljanju storitev javne službe.
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Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem
vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb
na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod
je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi
hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin.
Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda
so občinska gospodarska javna infrastruktura.
Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura;
Transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za
transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega
vodovoda.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo.
Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema
so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo.
Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in pravne
osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali uporabljajo
njegovo požarno varstveno funkcijo (prejšnji 3. člen).
5. člen
Upravljavec v roku enega leta po uveljavitvi odloka sprejme pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
javnega vodovoda.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in tehnične
normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje
javnega vodovoda.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJAVCEV
6. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki
ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno
mesto, katerega načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje mora zagotoviti lastnik stavbe sam. Priključek stavbe na javni vodovod
je v lasti lastnika stavbe.
Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek
stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa
mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje
dopustiti in storjene storitve javne službe plačati v skladu s tarifo za
storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod.
2. vodovodni priključek
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in vodomerom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim
jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi;
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim
in nepovratnim ventilom za njim;
3. vodomerni jašek ali niša;
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo
vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim mestom.
Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njimi upravlja
in razpolaga in se zgrade na podlagi dovoljenja za gradnjo
objekta. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se sme pri-
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ključiti samo na podlagi posebne odločbe upravnega organa,
ki izdajo gradbeno dovoljenje.

Dokler upravljavec ne zagotovi ustreznih pogojev, navedenih v tem odloku, priključitev na javni vodovod ni obvezna.

7. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
a) sekundarni vodovod (sekundarno vodovodno omrežje
in naprave):
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko
območje, turistično območje, manjše naselje);
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (hidrantno omrežje);
– omrežje za vzdrževanje javnih površin;
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka
vode na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem
omrežju;
b) primarni vodovod (primarno vodovodno omrežje in
naprave):
– na ureditvenem območju naselja (industrijskih območij,
turističnih območij) kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča,
zajetja, naprave za bogatenje podtalnice;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju;
– vodohrani;
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohranov;
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi
območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji,
turističnimi območji, manjšimi naselji);
c) magistralno vodovodno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so
pomembni za oskrbo več občin ali regije;
– transportni vodovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode;
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki
služijo več občinam ali regiji.

10. člen
Upravljavec opravlja na območju Občine Jesenice na
podlagi javnega pooblastila naslednje naloge v zvezi z opravljanjem javne službe po tem odloku:
– izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja,
vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje
prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– soglasja za začasen priključek oziroma za vrtni priključek.
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega
odstavka naslednjo dokumentacijo:
a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
– lokacijsko informacijo,
– idejno zasnovo,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali
na lokaciji,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi.
b) k vlogi za soglasje k projektnim rešitvam in projektni
dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in
odstranitvi objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom
za priključitev na javni vodovod,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko katerih
bo potekal vodovodni priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki
nadomesti soglasje lastnika,
– izvedbeni načrt interne vodovodne instalacije.
c) k soglasju za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča,
– soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko
katerih bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki
nadomesti soglasje lastnika.
d) k soglasju za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode.
e) projektne pogoje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lasten vir oskrbe s pitno
vodo, kakor tudi v primerih, ko za objekt ne potrebuje vode
in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi
gradnje objekta.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja
c) točka tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se
predloži, če je bilo izdano.

III. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
8. člen
Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem,
ki ga izda upravljavec v skladu z določili odloka in v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov.
9. člen
Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju,
kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna.
Na poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda
ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na
javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja s storitvami javne službe, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega
lastni oskrbi, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali
– da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški (ta poselitvena območja oziroma njihovi deli
morajo biti določeni v občinskem programu komunalnega opremljanja naselij).
Upravljavec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna priključitev njegovega objekta na javni vodovod in jim posredovati
pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.

11. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključek in dobavljati vodo
uporabniku, če uporabnik poleg pogojev iz soglasij:
– predloži atest o brezhibnosti vodovodnega priključka in
interne vodovodne instalacije;
– predloži potrdilo o dezinfekciji interne vodovodne instalacije,
– predloži dokazilo o plačanem znesku komunalnega
prispevka in odločbo o odmeri komunalnega prispevka, ki jo
na zahtevo uporabnika ali po uradni dolžnosti izda pristojni
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občinski upravni organ v primeru, da se objekt, ki je v lasti
uporabnika, določenega po tem odloku, priključuje na lokalno
komunalno infrastrukturo ali, da predmetni objekt povečuje
priključno moč na lokalno komunalno infrastrukturo. Uporabnik
vode s plačilom komunalnega prispevka ne pridobi razpolagalne pravice na vodovodu.
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej.
IV. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV
IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
12. člen
Za prevzem vodovodnih objektov – naprav v upravljanje
upravljavcu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, geodetski načrt, evidenco
priključkov in hidrantov, evidenco osnovnih sredstev in njihove
vrednosti, urejena lastninska razmerja, odlok o zaščiti vodnega
vira).
2. Vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo
in meroslovje.
3. Izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki
se predaja in stroški v zvezi s prevzemom.
4. Sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema in zanj izdelan
predračun.
5. Izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana
cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih
naprav.
6. Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence, knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu,
podatkih o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev).
V. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
13. člen
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z
vodo drugih porabnikov priključenih na javni vodovod ali, ki bi
vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.
Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz
vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo
prednost pred rabo voda za druge namene.
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VII. MERITEV KOLIČIN PORABLJENE VODE
17. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvi porabljene vode. Posebne pogodbe se
sklenejo tudi s porabniki s pavšalnim odjemom, kadar meritev
ni možna.
18. člen
Porabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire na območju, ki ga oskrbuje z vodo javni vodovod,
morajo stalno meriti količino izčrpane vode.
Javni porabniki, ki upravljajo javni vodovod, priključen
na javni vodovod upravljavca – dobavitelja, so dolžni meriti
dobavljeno količino vode in porabljeno količino pri svojih porabnikih.
19. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve
določi upravljavec v skladu s projektom. Uporabnik ne sme
prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, pa
nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo, kolikor to dovoljujejo
tehnični pogoji, vgraditi v roku enega leta od uveljavitve tega
odloka, skladno z določili tega odloka.
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan
od pristojnega organa.
Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za njihove redne preglede in za menjavo.
20. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih
in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje
za obračun stroškov, razen če skleneta upravljavec javnega
vodovoda in upravljavec internega vodovoda o tem posebno
pogodbo.
21. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim
osebam upravljavca za vzdrževanje in redne preglede.

14. člen
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna
napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno,
brez kakršnekoli medsebojne povezave.

22. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik
prijaviti upravljavcu. Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz
19. člena pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če je sporna njegova točnost. Če se ugotovi,
da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru
pa uporabnik.

VI. VARČEVANJE Z VODO

VIII. CENA STORITVE JAVNE SLUŽBE

15. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno, ima
upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati
dobavo vode, mora pa postopati skladno s sprejetimi načrti
ukrepov za take primere.

23. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo se določi skladno s
predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev in mora biti oblikovana tako, da v celoti pokriva stroške izvajanja javne službe.
Ceno oblikuje upravljavec v skladu z veljavno zakonodajo in v
soglasju s pristojnim organom občine.
Cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo se izračuna v skladu z vsakokrat veljavnim Pravilnikom o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, oziroma drugim pravilnikom, ki
opredeljuje oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo. Enako velja za ugotavljanje cen in obračun porabe vode, ki se ne
ugotavlja z vodomeri ter za določanje višine cene in obračun
prekomerne porabe.

16. člen
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb
na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena
zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda
omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da
ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda
za druge namene.
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Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne
službe in se uporabnikom obračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Stroški vodarine vključujejo proizvajalne stroške, splošne stroške izvajanja javne službe oskrbe
s pitno vodo in donos na vložena sredstva izvajalca.
Poraba vode, ki je večja od z veljavno zakonodajo normirane porabe in ni posledica okvar, je prekomerna. Cena
prekomerne porabe je za 50% večja od vodarine.
Stroški vodnih povračil so stroški v skladu s predpisi, ki
določajo vodna povračila in se obračunavajo mesečno.
IX. VIRI FINANCIRANJA IN OBRAČUN OSKRBE
S PITNO VODO
24. člen
Viri financiranja javne službe so:
– cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ki vključuje vodarino in stroške vodnih povračil pitne vode,
– omrežnina,
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri.
25. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri
v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na priključku.
Občinski svet daje soglasje k vsem elementom cene storitve javne službe za porabljeno vodo na predlog upravljavca
javnega vodovoda, razen če z drugimi predpisi ni določeno
drugače.
26. člen
Če upravljavec ali porabnik ugotovita, da je obračunski
vodomer v okvari, ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali če
iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera,
je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na
osnovi odčitkov obračunanem obdobju. Če še ni bilo nobenega
obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča, se določi povprečna poraba na osnovi standardov porabe.
X. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
27. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega
vodomera na vodovodnem priključku posebej.
Pri porabnikih – fizičnih osebah odčita upravljavec stanje
na obračunskem vodomeru najmanj dvakrat letno, pri pravnih
osebah pa mesečno, neupoštevaje število odčitkov zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave vodomera.
28. člen
V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več
porabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka,
na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomerom,
izda upravljavec račun pooblaščenemu upravljavcu internega
vodovoda ali posameznim porabnikom po dogovorjenih kriterijih razdelitve po posameznih uporabnikih.
29. člen
Račun mora porabnik plačati v roku, navedenem na položnici ali računu. Porabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa ali
položnice. Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici
ali računu v postavljenem roku, pa ni sporočil upravljavcu pisnega ugovora na obračun, ga upravljavec pisno opozori.
Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave
vode.
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Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici ali
računu niti v 15 dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec
prekine dobavo vode, o čemer mora biti porabnik v samem
opominu opozorjen. Upravljavec lahko prekine dobavo vode
samo v primeru, ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih
uporabnikov.
XI. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
30. člen
Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo, poleg nalog iz
2. člena tega odloka, naslednje obveznosti:
– pridobiti vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo
vode – za rabo vode iz vodnih virov za oskrbo s pitno vodo
iz javnega vodovoda, in sicer za vse vodne vire, iz katerih se
rabi pitna voda za javni vodovod v Občini Jesenice (5. člen
pravilnika);
– zagotavljanje normalnega obratovanja javnega vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljanje
predlog za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih virov;
– redno vzdrževanje javnega vodovoda;
– kontroliranje hišnih priključkov;
– redno vzdrževanje obračunskih vodomerov in skrb za
redne preizkuse, skladno z zakonom o merilih ali na zahtevo
uporabnika, kot to določa 22. člen odloka;
– redno kontroliranje kvalitete vode, skladno s predpisi,
ki urejajo to področje;
– obveščanje uporabnikov o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja ali
neposredno;
– odčitavanje vodomerov in redno obračunavanje stroškov po veljavnem tarifnem pravilniku;
– izdajanje soglasij in omogočanje priključitev na javni
vodovod, kot to določa ta odlok;
– organiziranje preskrbe v primeru višje sile in poročanje
o nastopu višje sile pristojnim občinskim oziroma mestnim
organom;
– sistematično pregledovanje javnega vodovoda, ugotavljanje izgub ter skrb za avtomatizacijo;
– preizkušanje in vzdrževanje hidrantov;
– lahko kontrolira ustreznost internega vodovodnega
omrežja pred priključitvijo na javni vodovod;
– merjenje količine načrpane vode na lastnih črpališčih;
– pri posegih v prostor je treba upoštevati pogoje odloka
o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 77/98);
– pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, je treba preveriti in po potrebi obnoviti vodovode, ki
ne ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno omrežje;
– javni vodovodi naj potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje
vodov in priključkov;
– javni vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov;
– javni vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z geotehničnimi pogoji;
– pri proizvodnih in storitvenih dejavnostih je treba za
uporabo tehnološke vode načeloma predvideti in uporabljati
zaprte sisteme;
– vodenje operativnega katastra javnega vodovoda;
– vodenja evidenc opravljanja storitev javne službe v
skladu s 25. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 35/06);
– vodenje evidence oskrbe s pitno vodo iz zasebnih vodovodov v skladu s 26. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 35/06);
– vodenje programa oskrbi s pitno vodo v skladu z
28. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 35/06);
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– posredovanje poročila o izvajanju javne službe v skladu
z 29. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 35/06);
– posredovanje poslovnega načrta lokalni skupnosti do
vključno 31. marca za tekoče leto, v katerem so upoštevani
vsi kvalitativni in kvantitativni parametri izvajanja javne službe,
vključno s kalkulacijo cene v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09).
31. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– na javni vodovod se lahko priključijo le s soglasjem
upravljavca (8. člen tega odloka),
– priključitev na javni vodovod v skladu z 9. členom tega
odloka,
– redno vzdržujejo interno omrežje, vodomerni jašek ali
nišo, hišni priključek in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem in čistijo dostope do njih zaradi snega, ledu in ostalega
materiala;
– ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer;
– dovoljujejo vstop v svoj objekt in na svoje zemljišče, kadar gre za odčitavanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje
vzrokov motenj ali okvar, meritve tlakov ali odvzem vzorcev
vode in opravljanje del v zvezi z javnim vodovodom;
– kontrolirajo stvarno porabo vode in jo primerjajo z dovoljeno ob priključitvi;
– javljajo upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu,
priključku in vodomerih in o odjemu vode iz požarnih hidrantov;
– pismeno obveščajo upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem
in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe. Sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti;
– redno plačujejo vodo in priključno moč na podlagi izdanih računov;
– urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočijo upravljavcu naslovnika in plačnika računov;
– se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave vode;
– pridobijo soglasje upravljavca za večja dela pri predelavi
in popravilih internega omrežja;
– povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu, ki je
povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi
motenj, ki bi jih povzročili z nenormalnim odvzemom vode ali
povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu;
– obnovijo vodovodni priključek, ko jih na to opozori izvajalec javne službe;
– zagotovijo nadzor nad izvedbo hišnega priključka s
strani upravljavca, kolikor le ta ne izvaja priključka in poskrbijo
za vpis priključka v operativni kataster.
32. člen
Izvajalci del pri vzdrževanju in rekonstrukciji ali gradnji
cest, ulic in trgov morajo pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda in vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave v
prvotno stanje. Upravljavci drugih infrastrukturnih objektov in
naprav morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah
zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane.
XII. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
33. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja upravljavca
le za gašenje požarov.
Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe je dovoljen
le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem vode se sklene
pogodba.
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34. člen
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja
direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega
člena tega odloka.
35. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju.
V primeru poškodbe nosi vse stroške za popravilo okvare,
ki jo je povzročil.
XIII. PREKINITEV DOBAVE VODE
36. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, a
z obvestilom, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja
upravljavca,
3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik
ne izboljša stanja,
4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če razširi
svojo napeljavo,
5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera, ali pregled priključka in notranjih napeljav, ki jih ta izvaja v skladu z določili odloka,
6. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo
priključka, glede na stanje ob priključitvi,
7. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju
z vodo,
8. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu
niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku,
ki je na njem naveden,
9. z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem
z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča nevarnost onesnaževanja vode.
Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru,
ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
37. člen
Upravljavec prekine dobavo vode in ukine priključek, če
uporabnik pisno odpove priključek ali zahteva prekinitev dobave vode.
Priključek upravljavec ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev
– izbriše priključek iz katastra
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
38. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši
čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah
javnega vodovoda, vendar mora pa o času trajanja prekinitve
dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev
javnega obveščanja ali neposredno.
39. člen
V primeru nepredvidenih okvar ima upravljavec za krajši
čas pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
Z globo 1.000 EUR se kaznuje upravljavec:
1. če ne izpolnjuje obveznosti iz 2., 30. člena tega odloka,
2. če ne dopusti priključitve, čeprav so izpolnjeni pogoji iz
8. člena tega odloka,
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3. če prekine dobavo vode v nasprotju s 36. členom tega
odloka.
Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
41. člen
Z globo 200 EUR se kaznuje uporabnik, če:
1. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca
(8. člen),
2. se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer
je to obvezno (9. člen),
3. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi (13. člen),
4. ne izpolnjuje obveznosti iz 31. člena,
5. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 33. členom.
Z globo 1.000 EUR se za prekrške iz prejšnjega odstavka
tega člena kaznuje pravna oseba, z globo 200 EUR pa odgovorna oseba te pravne osebe.
42. člen
Z globo 1.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne meri načrpane vode v skladu z 18. členom tega
odloka,
2. ne ravna v skladu z 32. členom tega odloka.
Z globo od 200 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
43. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja
občinska inšpekcija, strokovni nadzor nad upravljavcem pa
izvaja Komunalna direkcija Občine Jesenice.
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Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda “Zavod za šport Jesenice”

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in spremembe), 23. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in spremembe), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe)
in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06,
102/07 in 34/09), 85. člena Poslovnika o delu občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na
35. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 11. 3.
2010 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda “Zavod za šport Jesenice”
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport
Jesenice« (Uradni list RS, št. 121/04, 71/06, 56/08, 122/08)
(v nadaljevanju: Odlok) se drugi odstavek 26. člena Odloka
spremeni tako, da se glasi:
»Odbor uporabnikov šteje sedem članov. Tri člane imenuje svet zavoda, štiri člane pa Občina Jesenice«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2010
Jesenice, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 84/06) vsebuje naslednje prehodne
in končne določbe:
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Uporabniki, ki niso vpisani v kataster porabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka.
45. člen
Upravljavec prevzame v upravljanje druga vodovodna
omrežja v skladu z določili 12. člena tega odloka v roku enega
leta po sprejemu tega odloka.
46. člen
Upravljavec mora do 30. 6. 2008 pripraviti ustrezne podlage za oskrbovalna območja, v skladu s 30. členom Pravilnika
o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06).
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati pravilnik o
preskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 56/99, 86/02).
48. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 114/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1046.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 (23/96 – popr.),
101/99 Odl. US: U-I-215/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01
Odl. US: U-I-68/98-42, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 117/05
Odl. US: U-I-240/04-11, 129/06, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, s spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09), 85. člena Poslovnika o delu
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet
Občine Jesenice na 35. redni seji Občinskega sveta Občine
Jesenice dne 11. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Toneta Čufarja Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice (Uradni list
RS, št. 18/97, 90/98, 43/00, 60/07 in 113/08) (v nadaljevanju:
Odlok) se spremeni druga alinea prvega odstavka 7. člena
tako, da se glasi:
»pet predstavnikov delavcev šole«.
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2010
Jesenice, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

1047.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Koroška Bela

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 (23/96 – popr.),
101/99 Odl. US: U-I-215/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01
Odl. US: U-I-68/98-42, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 117/05
Odl. US: U-I-240/04-11, 129/06, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, s spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09), 85. člena Poslovnika o delu
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet
Občine Jesenice na 35. redni seji Občinskega sveta Občine
Jesenice dne 11. 3. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
št. 72/93, s spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09), 85. člena Poslovnika o delu
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet
Občine Jesenice na 35. redni seji Občinskega sveta Občine
Jesenice dne 11. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Prežihovega Voranca Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice (Uradni
list RS, št. 18/97, 90/98, 43/00, 60/07, 113/08) (v nadaljevanju:
Odlok) se spremeni druga alinea prvega odstavka 7. člena
tako, da se glasi:
»pet predstavnikov delavcev šole«.
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2010
Jesenice, dne 11. marca 2010

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Koroška Bela
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice (Uradni list RS,
št. 18/97, 90/98, 43/00, 60/07, 113/08, 80/09) (v nadaljevanju:
Odlok) se spremeni druga alinea prvega odstavka 7. člena
tako, da se glasi:
»pet predstavnikov delavcev šole«.
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2010
Jesenice, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

1048.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 (23/96 – popr.),
101/99 Odl. US: U-I-215/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01
Odl. US: U-I-68/98-42, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 117/05
Odl. US: U-I-240/04-11, 129/06, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

1049.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 (23/96 – popr.),
101/99 Odl. US: U-I-215/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01
Odl. US: U-I-68/98-42, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 117/05
Odl. US: U-I-240/04-11, 129/06, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, s spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09), 85. člena Poslovnika o delu
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet
Občine Jesenice na 35. redni seji Občinskega sveta Občine
Jesenice dne 11. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Poldeta Stražišarja Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni list
RS, št. 42/97, 23/99, 14/00, 43/00, 84/06, 60/07, 34/08) (v nadaljevanju: Odlok) se spremeni druga alinea prvega odstavka
7. člena tako, da se glasi:
»pet predstavnikov delavcev šole«.
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2010
Jesenice, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

1050.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Jesenice

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 (23/96 – popr.),
101/99 Odl. US: U-I-215/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01
Odl. US: U-I-68/98-42, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 117/05
Odl. US: U-I-240/04-11, 129/06, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, s spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09), 85. člena Poslovnika o delu
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet
Občine Jesenice na 35. redni seji Občinskega sveta Občine
Jesenice dne 11. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97,
14/00, 43/00, 72/02, 50/05, 60/07, 113/08) (v nadaljevanju:
Odlok) se spremeni druga alinea prvega odstavka 7. člena
tako, da se glasi:
»pet predstavnikov delavcev šole«.
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2010
Jesenice, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
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št. 72/93, s spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09), 85. člena Poslovnika o delu
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet
Občine Jesenice na 35. redni seji Občinskega sveta Občine
Jesenice dne 11. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena
organizacija Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97, 60/07, 105/08)
(v nadaljevanju: Odlok) se spremeni prvi odstavek 7. člena
tako, da se glasi:
»Svet vrtca sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev vrtca in
– trije predstavniki staršev«.
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2010
Jesenice, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

1052.

Pravilnik o določitvi obratovalnega časa
za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj
gostinskega obrata v Občini Jesenice

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe)
in 13. ter 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na
35. seji dne 11. 3. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o določitvi obratovalnega časa za opravljanje
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata
v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

1051.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija
Jesenice

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 (23/96 – popr.),
101/99 Odl. US: U-I-215/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01
Odl. US: U-I-68/98-42, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 117/05
Odl. US: U-I-240/04-11, 129/06, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,

(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa usmeritve in postopek za določitev
obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj
gostinskega obrata (premični objekti ipd.).
2. člen
(dovoljene lokacije oziroma mesta)
Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega
obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
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Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se lahko
opravlja na naslednjih lokacijah v Občini Jesenice:
– Na prireditvenih mestih v občini:
– Trg na Stari Savi
– Trg Toneta Čufarja skupaj s parkiriščem za gledališčem
– Športni park Podmežakla
– Prireditveni prostor pri KD Hrušica
– Prireditveni prostor pri GD Koroška Bela
– Prireditveni prostor pri GD Blejska Dobrava
– Prireditveni prostor na Pristavi
– Parkirišče pri Čopu v Planini pod Golico.
– Ostale dovoljene lokacije oziroma mesta:
– ob avtocestah
– na območju smučišča Španov vrh
– na kopališču Ukova
– na območju športno rekreacijskih centrov
– na območju trgovskih centrov
– na makadamskem parkirišču nasproti železniške
postaje
– rekreacijske površine pod GD v Planini pod Golico.
3. člen
(nedovoljene lokacije)
Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se ne
sme opravljati v neposredni bližini vrtcev, šol, zdravstvenih in kulturnih ustanov, varovanih stanovanj ter domov za
ostarele.
Izjema so lokacije, navedene v 2. členu tega pravilnika.
4. člen
(obdobje opravljanja dejavnosti)
Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se glede
na namen in lokacijo opravljanja dejavnosti lahko opravlja v
naslednjih obdobjih leta:
– kopalna sezona: obdobje obratovanja kopališča;
– smučarska sezona: od novembra do marca;
– peka kostanja: od septembra do decembra;
– novoletne prireditve: mesec december;
– ob prireditvah, sejmih ipd.: za obdobje trajanja prireditve;
– druge priložnosti, ki niso vezane na prireditve, sejme
ali turistično sezono: največ za obdobje koledarskega leta.
5. člen
(dovoljeni čas opravljanja)
Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: nosilec gostinske dejavnosti) lahko opravlja gostinsko dejavnost zunaj
gostinskega obrata v rednem obratovalnem času, to je med
06.00 in 22.00 uro, in sicer vse dni v tednu. Lahko pa zaprosi za podaljšan obratovalni čas med 22.00 in 01.00 uro
naslednjega dne.
Nosilec gostinske dejavnosti lahko za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata na lokacijah, ki
se nahajajo ob avtocestah, zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa za čas med 22 00 in 06.00 uro naslednjega dne,
za vse dni v tednu.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
nosilec gostinske dejavnosti oziroma organizator prireditve
zaprosi za podaljšan obratovalni čas opravljanja gostinske
dejavnosti zunaj gostinskega obrata do 03.00 ure naslednjega dne v primerih, ko se prireditev organizira na prireditvenih
mestih v občini, navedenih v 2. členu tega pravilnika, in
sicer, ki potekajo v mesecu decembru v okviru novoletnih
prireditev.
Nosilec gostinske dejavnosti mora poskrbeti, da po
22.00 uri obratovanje ni moteče za okolico.
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II. POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE
ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA
6. člen
(pogoji za obratovanje zunaj gostinskih obratov)
Za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega
obrata mora nosilec gostinske dejavnosti izpolniti naslednje
pogoje:
– predložiti mora pisno soglasje lastnika zemljišča, kjer
namerava opravljati gostinsko dejavnost zunaj gostinskega
obrata, kolikor ni lastnik tega zemljišča; kolikor gre za javno
površino, je potrebno pridobiti soglasje Komunalne direkcije
Občine Jesenice;
– predložiti mora pisno izjavo, da premični gostinski
objekt ter gostinska ponudba, ki se nudi na premičnem gostinskem objektu, izpolnjujeta vse zakonske pogoje za opravljanje
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata;
– predložiti mora pisno izjavo, da ima poravnane zapadle
obveznosti iz naslova občinskih odlokov (komunalno takso,
turistično takso idr.);
– za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega
obrata v podaljšanem obratovalnem času morata dati obvezno predhodno pozitivno pisno mnenje krajevno pristojna
krajevna skupnost in policija; pisno mnenje pridobi pristojni
organ občine po uradni dolžnosti.
Soglasja in mnenja iz prejšnjih odstavkov tega člena
ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva vložitve vloge. V
primeru, da pogoji niso izpolnjeni, pristojni organ občine vlogo
za obratovalni čas zavrne.
III. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA OPRAVLJANJE
GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA
OBRATA
7. člen
(soglasje pristojnega organa občine)
Nosilci gostinske dejavnosti lahko opravljajo gostinsko
dejavnost zunaj gostinskega obrata, če za to pridobijo pisno
soglasje pristojnega organa občine, ki odloča o tem na podlagi vloge nosilca gostinske dejavnosti, pisnega mnenja krajevno pristojne krajevne skupnosti in policije, kolikor gostinec
prijavi podaljšan obratovalni čas, ter določil tega pravilnika v
upravnem postopku.
Vloga za potrditev rednega obratovalnega časa oziroma
za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata se poda pri pristojnem organu občine, in sicer
najkasneje 15 dni pred pričetkom opravljanje te dejavnosti.
Vloga se poda na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ
občine.
V primeru opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata na prireditvah oziroma sejmih vloži vlogo iz
drugega odstavka tega člena organizator prireditve oziroma
sejma. Vlogi priloži tudi vse priloge, ki so zahtevane kot pogoj
iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
Pristojni organ občine soglasje ali odločbo pošlje v vednost
območni enoti pristojnega tržnega inšpekcijskega organa, Policijski postaji Jesenice in krajevno pristojni krajevni skupnosti.
8. člen
(izdaja soglasja k obratovalnemu času)
Pristojni organ občine izda soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, če:
– lokacija premičnega gostinskega objekta ni na lokacijah iz tretjega odstavka 3. člena, razen izjem,
– zaprošeni obratovalni čas glede na območje lokacije
premičnega gostinskega objekta ustreza obratovalnim časom,
določenim v 5. členu tega pravilnika,
– prosilec prijavi priloži zahtevane dokumente in izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega pravilnika.
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IV. POGOJI IN POSTOPEK ZA PREKLIC SOGLASJA
9. člen
(preklic soglasja obratovanja zunaj gostinskega obrata)
Soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata se nosilcu gostinske dejavnosti prekliče v
primerih:
– če pristojni državni organ ali službe, ki opravljajo
nadzor nad izvajanjem javnega reda ugotovijo, da je prišlo
v času opravljanja gostinske dejavnosti na premičnem gostinskem objektu do kršitve javnega reda v neposredni bližini
premičnega gostinskega objekta in so o tem sestavile poročilo
o kršitvah oziroma podale predlog inšpekcijskim in drugim pristojnim službam ter o tem obvestile pristojni organ občine,
– če svet krajevno pristojne krajevne skupnosti ali policija poda negativno pisno mnenje o opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem
času v času veljavnosti odločbe,
– če pristojne inšpekcijske službe ugotovijo, da izjava
nosilca gostinske dejavnosti o izpolnjevanju zakonskih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki jo je podal ob vlogi za izdajo
soglasja za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, ni skladna z zakonskimi določili, in o tem obvestijo
pristojni organ občine,
– zaradi drugih vzrokov, povezanih s kršitvami občinskih
odlokov s področij javnega reda in miru ter urejanja javnih
površin.
V primeru navedenih razlogov iz prejšnjega odstavka
tega člena pristojni organ občine z odločbo prekliče izdano soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega
obrata, o čemer obvesti pristojno inšpekcijsko službo. S tem
je nosilcu gostinske dejavnosti za 3 mesece odvzeta možnost
pridobitve tega soglasja.
V. NADZOR
10. člen
(nadzor nad izvajanjem pravilnika)
Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravlja
pristojna inšpekcijska služba, v skladu z določbami Zakona
o gostinstvu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(ostala določila)
Gostinci morajo obratovalni čas opravljanja gostinske
dejavnosti zunaj gostinskega obrata uskladiti z določili tega
pravilnika do 30. junija 2010.
Za vsa ostala določila, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se uporablja neposredno veljavni Zakon o gostinstvu.
Če bi v primeru sprememb zakona postale posamezne določbe tega pravilnika neskladne z zakonom, se do
sprememb tega pravilnika uporabljajo neposredno določbe
zakona.
12. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2010
Jesenice, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju in denarnih
pomočeh pri izobraževanju za potrebe
v Občini Jesenice

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 1/06 in 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na
35. seji dne 11. 3. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju in denarnih pomočeh
pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice
1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe
v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 105/08 z dne 7. 11. 2008)
(v nadaljevanju: Pravilnik), se zadnja beseda 7. člena »župan«
nadomesti z besedo »občinska uprava«.
2. člen
V prvem odstavku 11. člen pravilnika se beseda »župan«
nadomesti z besedo »občinska uprava«.
3. člen
Prvi odstavek pravilnika 16. člen se spremeni tako, da
se glasi:
»Kriterij za določanje višine štipendije je veljavno objavljena minimalna plača v Republiki Sloveniji. Višina štipendije se
določi po naslednjem:
osnovna štipendija v višini 14% minimalne plače,
dodatek za stroške prevoza v višini 12% minimalne plače,
dodatek za učni uspeh v preteklem šolskem letu:
povprečna ocena nad 7,5 do
vključno 8
povprečna ocena nad 8 do
vključno 8,5
povprečna ocena nad 8,5 do
vključno 9
povprečna ocena nad 9

1,6% minimalne plače
3,2% minimalne plače
4% minimalne plače
6% minimalne plače.

Štipendija se zaokroži na celo število.«
4. člen
Prvi odstavek 52. člena pravilnika se spremeni tako, da
se glasi:
»O podporah, opredeljenih v tem poglavju, določa občinska uprava in jih podeljuje kontinuirano glede na prispele vloge
tako, da se šteje, da je javni razpis in rok za prijavo odprt do
porabe sredstev, ki so namenjena v ta namen, oziroma najdlje
do 15. 10. tekočega leta.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2009
Jesenice, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Stran
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1054.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu B 11 TITAN – SVIT

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 70/08 – ZVO‑1B) in 14. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 110/08) je Občinski
svet Občine Kamnik na 28. seji dne 2. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
B 11 Titan – Svit
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se, v skladu s Strategijo prostorskega
razvoja Republike Slovenije in prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik,
sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje B 11
Titan – Svit (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelala družba POPULUS, Prostorski inženiring d.o.o., Ljubljana, pod številko naloge 288/11/06, na
podlagi strokovnih podlag objektov in prometne ter komunalne
in energetske infrastrukture.
(3) Odlok določa merila in pogoje ter ukrepe za realizacijo
ureditev ob upoštevanju Sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za
obdobje 1986–1990 (dopolnitev 2002), ki jih je sprejel Občinski
svet Občine Kamnik na 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS,
št. 90/02).
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) OPPN iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni in
grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje:
I. Splošne določbe
II. Opis območja
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
IV. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
V. Merila in pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja, stavb, objektov in naprav ter drugih
posegov v prostor
VI. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro
VII. Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje
narave, kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin
VIII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
IX. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
X. Merila in pogoji za izvedbo parcelacije
XI. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
XII. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta
XIII. Določbe glede nadzora nad izvajanjem
XIV. Končne določbe.
(3) Grafični del vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega dela urbanistične zasnove mesta Kamnik s prikazom lege prostorske
ureditve na širšem območju;
M 1:5000
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem;
M 1:1500
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3. Načrt zazidalne in ureditvene situacije;
M 1:1000
4. Značilne prereze zazidalne in ureditvene
situacije;
M 1:1000
5. Prikaz ureditve poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
ter grajeno javno dobro;
M 1:1000
6. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev potrebnih za varovanje okolja ter
obrambo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
M 1:1000
7. Načrt parcelacije.
M 1:1000.
(4) Priloge OPPN:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta – Urbanistične zasnove mesta Kamnik;
– prikaz stanja prostora;
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve;
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
– povzetek za javnost;spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.
II. OPIS OBMOČJA
3. člen
(opis območja OPPN)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
B 11 Titan – Svit, obsega območje, ki je na jugu omejeno z novo
povezovalno cesto z oznako B31, na vzhodu z industrijskim kanalom Mlinščica, na severu s Kovinarsko cesto oziroma njenim
podaljškom do industrijskega kanala Mlinščica in na zahodni
strani s stanovanjskim območjem Bakovnik (B7 Kovinarska
zahod) in območjem B12.
(2) Območje OPPN‑ja obsega celoto oziroma dele parcel
št.: 1254/5, 1263/3, 1267/1, 1267/3, 1271/1, 1271/2, 1271/3,
1271/4, 1271/5, 1271/6, 1271/7, 1272/1, 1272/3, 1272/4,
1272/5, 1272/6, 1272/7, 1272/8, 1272/9, 1273, 1274/2, 1274/5,
1274/6, 1275, 1276/1, 1281, 1283, 1285, 1297/1, 1284/2,
1286/1, 1286/2, 1286/3, 1286/4, 1295/1, 1295/2, 1296/1,
1296/3, 1297/1, 1297/4, 1299/2, 1299/3, 1299/5, 1300, 1303/1,
1304, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1306/1, 1306/2, 1306/3,
1318/8, 1318/13, 1318/14, 1318/15, 1319/5, 1321/1, 1321/2,
1322, 1323/3, 1323/6, 1323/7 1536/2, vse v k. o. Podgorje.
(3) Območje OPPN‑ja obsega celoto oziroma dele parcel
št.: 715/6, 715/7, 715/9, 717/2, 717/3, 717/4, 717/5, 717/7,
717/8, 717/9, 717/10, 717/12, 717/13, 717/14, 717/15, 717/17,
717/18, 717/19, 717/20, 717/21, 717/22, 717/23, 717/24,
717/27, 717/29, 717/30, 717/31, 717/34, 717/35, 717/37,
717/38, 718/1, 718/2, 718/3, 718/4, 718/6, 718/7, 718/8, 719/3,
719/13, 721/1, 721/8, 721/9, 721/11, 721/12, 721/13, 721/14,
722/1, 722/2, 723, 724/1, 724/2, 724/3, 724/4, 724/5, 725,
726/1, 727/3, 727/5, 727/6, 727/7, 730/1, 730/4, 730/5, 730/6,
750/2, 750/3, 750/5, 750/6, vse v k. o. Kamnik.
(4) Območje obsega 15,5 ha.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR
4. člen
(opis prostorskih ureditev, ki se načrtujejo s podrobnim
načrtom)
(1) Z OPPN se ureja prostorska ureditev celotnega območja B 11 Titan – Svit ter se znotraj ureditvenega območja
določijo pogoji glede posegov v obstoječe objekte in pogoji za
nadaljnji razvoj območja. Določijo se pogoji za gradnjo novih
stavb in drugih objektov, namenjenih proizvodni, skladiščni,
trgovski, poslovni, servisni in storitveni dejavnosti. Občinski
podrobni prostorski načrt predvideva tudi pogoje za ureditev
odprtih površin ter za gradnjo prometne, energetske in druge
komunalne infrastrukture.
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(2) Ureditveno območje OPPN je namenjeno oblikovanju objektov mešano poslovno trgovske dejavnosti s parkirišči na severu območja, poslovno storitvene dejavnosti na
vzhodu območja, oblikovanju proizvodno skladiščnih objektov
v osrednjem delu, oblikovanju objektov poslovno storitvene
dejavnosti v južnem delu z vmesnimi zelenimi, parkovnimi in
rekreacijskimi površinami ter izgradnji industrijske povezovalne
ceste s priključki.
Na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni
list RS, št. 33/03 in 78/05) se po namenu območje deli:
Pp območje objektov poslovno storitvenih dejavnosti (122
Upravne in pisarniške stavbe, 123 Trgovske in druge
stavbe za storitvene dejavnosti);
Ps območje objektov poslovno storitvenih dejavnosti ali
stanovanjskih objektov (122 Upravne in pisarniške stavbe,
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, 111
Stanovanjske stavbe);
P območje objektov proizvodnih in skladiščnih objektov (125
Industrijske stavbe in skladišča, le do 1/3 bruto etažnih
površin stavbe tudi 122 Upravne in pisarniške stavbe);
I
območje cest;
Z območje zelenih parkovnih površin;
S območje obstoječih stanovanjskih objektov (111
Stanovanjske stavbe);
O območje osrednjih dejavnosti (122 Upravne in pisarniške
stavbe, 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
126 Stavbe splošnega družbenega pomena, le do 1/3 bruto
etažnih površin stavbe tudi 121 Gostinske stavbe);
M območje javnih služb in servisov (območje Geoplin,
Adriaplin);
h hidrocentrala.
5. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Ureditve sledijo potrebam prestrukturiranja in deloma širjenja obstoječih proizvodnih dejavnosti. Z definiranjem pogojev
in meril gradnje se zmanjšuje vplive na okolico. Predvidena
je ureditev prometne in komunalne infrastrukture skladno s
sosednjimi ureditvami, kar predstavlja razbremenitev obstoječih prometnic. Ureditve mejnih površin z drugimi dejavnostmi
sledijo zmanjševanju vplivov na sosednja območja. Opredeli
se osrednja zelena površina kot peš in kolesarski koridor med
stanovanjsko sosesko in zelenimi površinami ob Kamniški Bistrici. Povezave s sosednjimi območji se vršijo preko prometnih površin. Vzpostavljena je navezava na zahodnem delu
z delno dokončano dovozno cesto iz krožišča, prav tako pa
direktna navezava na priključek B31, ki je v gradnji. Na severu
je predvidena navezava v sklopu dokumenta OPPN B7, ki je v
pripravi, do sprejetja pa se ohranja sedanje stanje. Povezujejo
se pešpoti na celotni sistem komunikacij v okolici OPPN.
IV. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)
(1) Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na 30 funkcionalnih enot, ki se ponekod prekrivajo z območji rabe, ponekod
pa so območja rabe razdeljena na manjše enote.
O1 – funkcionalna enota južno od Kovinarske ceste, kjer
se prepletajo poslovno trgovske dejavnosti z garažami;
O2 – funkcionalna enota ob hidrocentrali Titan, kjer se
prepletajo upravne in poslovno trgovske dejavnosti;
Pp1 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti
ob predvideni povezovalni industrijski cesti neposredno ob
industrijskem kanalu Mlinščica;
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Pp2 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti
ob industrijskem kanalu Mlinščica;
Pp3 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti
ob industrijskem kanalu Mlinščica;
P1 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih prostorov;
P2 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih prostorov;
P3 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih prostorov;
P4 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih in servisnih objektov južno od zelene cenzure;
P5 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih in servisnih objektov južno od zelene cenzure;
P6 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih in servisnih objektov južno od zelene cenzure;
P7 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih, poslovnih in servisnih objektov;
P8 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih in servisnih prostorov med krakoma ulice Bakovnik;
P9 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih, poslovnih in servisnih objektov vzdolž predvidene industrijske ceste;
Ps1 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti
ali stanovanjskih objektov;
M – funkcionalna enota objektov in vodov za oskrbo s
plinom med zelenim pasom parkovnih površin in predvideno
industrijsko cesto;
Pp4 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti;
Pp5 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti;
Pp6 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti
v južnem delu predvidene industrijske ceste;
S1 – funkcionalna enota obstoječih individualnih stanovanjskih stavb;
S2 – funkcionalna enota obstoječih individualnih stanovanjskih stavb;
I1 – funkcionalna enota predvidene industrijske ceste
med Kovinarsko ulico na severni strani in povezovalno cesto z
oznako B31 Povezovalka;
I2 – funkcionalna enota ulica Bakovnik, severni del, ki
služi kot priključek na predvideno industrijsko cesto;
I3 – funkcionalna enota ulica Bakovnik, južni krak, ki služi
kot priključek na predvideno industrijsko cesto;
I4 – funkcionalna enota nova povezava med novo Podlimbarskega potjo in industrijsko cesto;
Z1 – funkcionalna enota hidrocentrale Titan na industrijskem kanalu Mlinščica;
Z2 – funkcionalna enota industrijskega kanala Mlinščice
s hidrocentralo v južnem delu;
Z3 – funkcionalna enota parkovnih in rekreacijskih površin, ki povezuje območje stanovanjske gradnje na zahodni
strani z zelenimi površinami ob reki Kamniški Bistrici;
Z4 – funkcionalna enota zelena bariera ob večstanovanjskem objektu;
Z5 – funkcionalna enota zelena bariera.
V. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH
POSEGOV V PROSTOR.
7. člen
(urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje)
(1) O1 – funkcionalna enota južno od Kovinarske ceste,
kjer se prepletajo poslovno trgovske dejavnosti z garažami:
znotraj gradbene meje je dovoljena novogradnja objekta z
maksimalno dovoljeno etažnostjo K+P+2, do višine slemena
skladno z objektom, ki bo definiran v dokumentu, ki je v pripravi
v sosednjem severnem območju, faktor izrabe i<2,5 (Zaradi
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odmika od ceste bo faktor izrabe v sosednjem območju urejanja bistveno manjši). Konstrukcijsko je objekt lahka montažna
gradnja z možnostjo izrabe strehe za parkiranje ali pa klasična
gradnja. Zunanje površine so namenjene pešpotem in dostopom z urbanimi prostori.
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme.
(2) O2 – funkcionalna enota ob hidrocentrali Titan, kjer
se prepletajo upravne in poslovno trgovske dejavnosti. Dovoljene so rekonstrukcije, prenove in odstranitve obstoječih
objektov, v okviru gradbene meje pa tudi dozidave in novogradnje. Oblikovanje novonastalih stavb je potrebno prilagoditi oblikovanju kvalitetnejših, sodobno oblikovanih stavb v
območju. Maksimalna dovoljena etažnost je P+1+M do višine
slemena 10 m z enokapno ali ravno streho. Funkcionalnim
enotam se določajo novi dovozi in parkirne površine, skladne
z novo zasnovo obulične gradnje. Maksimalna izraba parcele
za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi
ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik,
(Uradni list RS, št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme. Upoštevati je potrebno
5 m obvodni pas.
(3) Pp1 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti ob predvideni industrijski cesti, neposredno ob industrijskem kanalu Mlinščica. Dovoljene so rekonstrukcije in
prenove ter odstranitve obstoječih objektov, v okviru gradbene
meje pa tudi dozidave in novogradnje enega ali več poljubno
členjenih objektov. Oblikovanje novonastalih stavb je potrebno prilagoditi oblikovanju kvalitetnejših, sodobno oblikovanih
stavb v območju. Maksimalna dovoljena etažnost je P+1 do
višine slemena 10 m z enokapno ali ravno streho. Funkcionalnim enotam se določajo novi dovozi in parkirne površine,
skladne z novo zasnovo obulične gradnje. Zaradi 5 meterskega varovalnega pasu vodotoka je potrebno upoštevati določila
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02). Maksimalna izraba
parcele za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno
z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora
zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 44/04). Novogradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih
infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane
opreme.
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme.
(4) Pp2 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti ob predvideni industrijski cesti (I1) neposredno ob
levem bregu industrijskega kanala Mlinščica. Dovoljene so
prenove in rekonstrukcije ter odstranitve obstoječih objektov, v okviru na kartah označene gradbene meje pa tudi
dozidave in novogradnje enega ali več poljubno členjenih
objektov. Oblikovanje novonastalih stavb je potrebno prilagoditi oblikovanju kvalitetnejših, sodobno oblikovanih stavb
v območju. Maksimalna dovoljena etažnost je P+1 do višine
slemena 10m z enokapno ali ravno streho. Funkcionalnim
enotam se določajo novi dovozi in parkirne površine, skladne z novo zasnovo gradnje. Dostop se na novo uredi preko
novega mostu, v neposredni bližini obstoječega. Upošteva
se določila Zakona o vodah, ki določa 5 meterski odmik
od vodotoka (Uradni list RS, št. 67/02). Maksimalna izraba
parcele za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno
z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora
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zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme.
(5) Pp3 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti ob predvideni industrijski cesti neposredno ob industrijskem kanalu Mlinščica: Dovoljene so rekonstrukcije
in prenove ter odstranitve obstoječih objektov, v okviru na
kartah označene gradbene meje pa tudi dozidave in novogradnje enega ali več poljubno členjenih objektov. Oblikovanje
novonastalih stavb je potrebno prilagoditi oblikovanju kvalitetnejših, sodobno oblikovanih stavb v območju. Maksimalna
dovoljena etažnost je P+1 do višine slemena 10 m z enokapno ali ravno streho. Funkcionalnim enotam se določajo novi
dovozi in parkirne površine, skladne z novo zasnovo obulične
gradnje. Upošteva se določila Zakona o vodah, ki določa 5
meterski odmik od vodotoka za objekte in parkirišča (Uradni
list RS, št. 67/02). Maksimalna izraba parcele za gradnjo je
i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v
primeru gradnje na območju Občine Kamnik, (Uradni list RS,
št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme.
(6) P1 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih prostorov
Dovoljene so rekonstrukcije, prenove ter odstranitve obstoječih objektov, v okviru na kartah označene gradbene meje
pa tudi dozidave, rekonstrukcije in novogradnje enega ali več
poljubno členjenih objektov. Maksimalna dovoljena etažnost je
visoki P+1 do višine slemena 12 m, z možnostjo izrabe ravne
strehe. Določa se ureditev zunanjih manipulacijskih površin in
zelenih površin s protihrupno zaščito proti zahodu. Možnost
ureditve dostopov s predvidene industrijske ceste (I1), nove
Podlimbarskega potjo in ureditev interne povezovalne ceste
na jugu. Parkirna mesta se zagotovi v enoti O1. Maksimalna
izraba parcele za gradnjo je i<1,75 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin
skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih
mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme ter objektov za skladiščenje
snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih prostorih. Dovoljena
postavitev energetskih objektov v sklopu glavnih objektov. Proizvodni procesi in komunikacije se vršijo zahodno od industrijske ceste.
(7) P2 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih prostorov
Dovoljene so prenove in rekonstrukcije ter odstranitve
obstoječih objektov, v okviru na kartah označene gradbene
meje pa tudi dozidave in novogradnje enega ali več poljubno
členjenih objektov. Maksimalna dovoljena etažnost je visoki
P+1 do višine slemena 12 m, z možnostjo izrabe ravne strehe.
Določa se ureditev zunanjih manipulacijskih površin in zelenih
površin s protihrupno zaščito proti zahodu. Možnost ureditve
dostopov s predvidene industrijske ceste (I1) in nove Podlimbarskega poti, predvidena je ureditev interne povezovalne
ceste na severu.
V primeru rekonstrukcije/adaptacije skladno s tehnološkimi zahtevami se na istem območju dovoli gradnja v obstoječih
višinah z možnostjo zamaknitve znotraj območja. Novogradnja
nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja
pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev
urbane opreme ter objektov za skladiščenje snovi, ki se ne
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smejo hraniti v zaprtih prostorih. Dovoljena je postavitev energetskih objektov v sklopu glavnih objektov. Proizvodni procesi
in komunikacije se vršijo zahodno od industrijske ceste. Maksimalna izraba parcele za gradnjo je i<1,75 in se lahko vrši ob
predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest,
ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 44/04).
(8) P3 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih prostorov
Dovoljena je odstranitev obstoječega objekta in novogradnja objekta ali več poljubno členjenih objektov v okviru
na kartah označene gradbene meje. Maksimalna dovoljena
etažnost je P+2 do višine slemena 12 m. Določa se ureditev
zunanjih manipulacijskih površin in zelenih površin s protihrupno zaščito proti zahodu. Možnost dostopov s predvidene
industrijske ceste (I1). Maksimalna izraba parcele za gradnjo
je i<1,2 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih
manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor
v primeru gradnje na območju Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 44/04). Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme ter objektov za
skladiščenje snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih prostorih.
Dovoljena postavitev energetskih objektov v sklopu glavnih
objektov. Proizvodni procesi in komunikacije se vršijo zahodno od industrijske ceste.
(9) P4 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih in
servisnih objektov južno od zelene cenzure: Dovoljena je novogradnja enega ali več poljubno členjenih objektov v okviru
na kartah označene gradbene meje. Maksimalna dovoljena
etažnost je P+1 do višine slemena 12 m z ravno ali enokapno
streho. Objektom je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne,
parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču
objekta. Maksimalna izraba parcele za gradnjo je i<1 in se
lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in
parkirnih površin skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na
območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme ter objektov za skladiščenje
snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih prostorih.
(10) P5 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih in
servisnih objektov južno od območja zelenih površin: Dovoljene
so rekonstrukcije in prenova ter odstranitve obstoječih objektov,
v okviru na kartah označene gradbene meje pa tudi dozidave
in novogradnje enega ali več poljubno členjenih objektov. Maksimalna dovoljena etažnost je P+1 do višine slemena 12 m
z ravno ali enokapno streho. Objektom je potrebno zagotoviti
dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na
funkcionalnem zemljišču objektov. Maksimalna izraba parcele
za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi
ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno Odlokom
o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme ter objektov za skladiščenje
snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih prostorih.
(11) P6 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih in
servisnih objektov južno od območja zelenih površin: Dovoljena je novogradnja enega ali več poljubno členjenih objektov
v okviru na kartah prikazane gradbene meje. Maksimalna
dovoljena etažnost je P+1 do višine slemena do 12 m z ravno
ali enokapno streho. Objektom je potrebno zagotoviti dostop,
manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funk-
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cionalnem zemljišču objekta. Maksimalna izraba parcele za
gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom
o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti
investitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme ter objektov za skladiščenje
snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih prostorih.
(12) P7 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih,
poslovnih in servisnih objektov: Dovoljene so rekostrukcij,
prenove in odstranitve obstoječih objektov, v okviru na kartah
označene gradbene meje pa tudi dozidave in novogradnje
enega ali več poljubno členjenih objektov. Maksimalna dovoljena etažnost je K+P+1 do višine slemena 10 m z dvokapno,
enokapno ali ravno streho. Objektom je potrebno zagotoviti
dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na
funkcionalnem zemljišču objektov. Maksimalna izraba parcele
za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi
ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme ter objektov za skladiščenje
snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih prostorih. Proizvodni procesi in komunikacije se vršijo zahodno od industrijske ceste.
(13) P8 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih in
servisnih objektov med krakoma ulice Bakovnik: Dovoljene so
rekonstrukcije in prenove ter odstranitve obstoječih objektov,
v okviru na kartah prikazane gradbene meje pa tudi dozidave in novogradnje enega ali več poljubno členjenih objektov.
Maksimalna dovoljena etažnost je K+P+1 do višine 12 m z
ravno ali enokapno streho. Objektom je potrebno zagotoviti
dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na
funkcionalnem zemljišču objektov. Maksimalna izraba parcele
za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi
ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti
investitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov,
ograjevanje in postavitev urbane opreme ter objektov za
skladiščenje snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih prostorih.
Dovoljena je postavitev energetskih objektov v sklopu glavnih
objektov.
(14) P9 – funkcionalna enota proizvodno skladiščnih,
poslovnih in servisnih prostorov vzdolž predvidene industrijske ceste: Dovoljene so prenove, rekonstrukcije in odstranitve objektov, v okviru na kartah prikazane gradbene meje pa
tudi dozidave in novogradnje enega ali več poljubno členjenih
objektov. Maksimalna dovoljena etažnost je P+1 do višine slemena do 12 m z ravno ali enokapno streho. Objektom je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske
površine na funkcionalnem zemljišču objektov.
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov,
ograjevanje in postavitev urbane opreme ter objektov za
skladiščenje snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih prostorih. Proizvodni procesi in komunikacije se vršijo zahodno od
industrijske ceste. Maksimalna izraba parcele za gradnjo je
i<1,4 se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v
primeru gradnje na območju Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 44/04).
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(15) Ps1 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti ali stanovanjskih objektov: Dovoljena je novogradnja
več poljubno členjenih objektov v okviru na kartah prikazane
gradbene meje. Maksimalna dovoljena etažnost je K+P+M,
streha simetrična dvokapnica, oblikovanje klasično, prilagojeno stanovanjskim objektom v okolici, da z njimi tvori zaključeno urbanistično celoto. Uredi se zeleno bariero proti
proizvodnim objektom. Maksimalna izraba parcele za gradnjo
je i<0,5 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih
manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom o
minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 44/04).
(16) M – funkcionalna enota plinske postaje med zelenim
pasom parkovnih površin in predvideno industrijsko cesto. Dovoljene so rekonstrukcije in tekoča vzdrževalna dela obstoječih
objektov.
(17) Pp4 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti: Dovoljena je prenova, rekonstrukcija ali odstranitev
obstoječega objekta in novogradnja enega ali več poljubno členjenih objektov v okviru gradbene meje. Maksimalna dovoljena
etažnost je P+1 do višine 10 m z ravno ali enokapno streho.
Možna je funkcionalna združitev z enoto P6. Funkcionalni enoti
je potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču. Maksimalna
izraba parcele za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin
skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih
mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme.
(18) Pp5 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti: Dovoljena je gradnja enega ali več poljubno členjenih
objektov v okviru gradbene meje. Maksimalna dovoljena etažnost je K+P+1 do višine slemena 10 m. Funkcionalni enoti je
potrebno zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču. Maksimalna
izraba parcele za gradnjo je i<1 in se lahko vrši ob predhodni
zagotovitvi ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora
zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme.
(19) Pp6 – funkcionalna enota poslovno storitvenih dejavnosti (122,123) v južnem delu predvidene industrijske ceste:
Dovoljena je gradnja enega ali več poljubno členjenih objektov
v okviru gradbene meje. Maksimalna dovoljena etažnost je
P+3 do višine slemena 12 m. Funkcionalni enoti je potrebno
zagotoviti dostop, manipulativne, parkirne in intervencijske površine na funkcionalnem zemljišču. Maksimalna izraba parcele
za gradnjo je i<1,4 in se lahko vrši ob predhodni zagotovitvi
ustreznih manipulacijskih in parkirnih površin skladno z Odlokom o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti
investitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 44/04).
Novogradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena, razen gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ograjevanje in postavitev urbane opreme.
(20) I1 – funkcionalna enota predvidene industrijske ceste med Kovinarsko ulico na severni strani in povezovalno cesto B31 na južni strani. Ta cesta napaja proizvodno skladiščne
in servisne objekte, kot tudi poslovne, centralne in družbene,
ter jih razbremenjuje na Kamniško obvoznico. Z ločenimi
pasovi je predvidena za motorni, kolesarski in peš promet.
Navezava na severno območje, kjer je dokument v pripravi bo
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urejena skladno z OPPN za Kovinarsko cesto. Do realizacije
pa se ohranja sedanje stanje. Na jugu se I1 priključuje na
povezovalno cesto B31. Možna je realizacija funkcionalne
enote v več fazah. Možna je delitev na dve zaključeni fazi in
to severno in južno od grobišča. Severna faza se prometno
zaokrožuje z realizacijo povezovalne ceste I4 na obstoječo
novo industrijsko cesto, ter upoštevanjem sedanjega uvoza v
območje Titana. Faza južno od grobišča se lahko realizira ob
vzpostavitvi napajalne ceste I2 in I3, z direktno navezavo na
povezovalno cesto B31.
(21) I2 – funkcionalna enota ulica Bakovnik, severni del,
ki služi kot priključek na predvideno industrijsko cesto. Ta cesta
je vmesna povezovalka, služi predvsem dovozu zaposlenih v
proizvodno cono. Po izgradnji industrijske ceste se prepove
izvoz tovornih vozil v smeri Ljubljanske ceste.
(22) I3 – funkcionalna enota ulica Bakovnik, južni krak,
ki služi kot dovozna cesta do objektov, je povsem internega
značaja, služi kot dovoz do objektov, predstavlja prestavitev
obstoječega ozkega dovoza ter prenovo območja z možnostjo
pravokotnega priključevanja in s tem nove parcelacije.
(23) I4 – funkcionalna enota nova povezava med novo
Podlimbarskega potjo in industrijsko cesto, ki je dimenzionirana
za tovorni promet. Z izvedbo povezave na Podlimbarskega
potjo, je možno izvesti faznost severnega dela I1.
(24) Z1 – funkcionalna enota območje hidrocentrale Titan
na industrijskem kanalu Mlinščica. Za objekt hidrocentrale se
dovoljujejo posegi znotraj obstoječih gabaritov (rekonstrukcija,
investicijsko vzdrževalna dela), ki zagotavljajo kvalitetni vodni
režim obeh vodotokov ter tudi posegi, ki omogočajo vzdrževanje oziroma prenovo zaporniških sistemov na vodotoku
Mlinščica. Dovoljena sprememba namembnosti dela objekta
(do 50%) oziroma zgornjih etaž z namembnostjo skladno z
objekti v okolici, v okviru določil Zakona o vodah. Obvezno je
vzdrževanje obvodnih nasipov ter izvajanje vseh ukrepov, ki
preprečujejo poplavno delovanje. Dovoljena ureditev parkovnih
površin s peš potmi in urbano opremo.
(25) Z2 – funkcionalna enota območje industrijskega kanala Mlinščice s hidrocentralo v južnem delu. Za objekt hidrocentrale se dovoljujejo posegi znotraj obstoječih gabaritov
(rekonstrukcija, investicijsko vzdrževalna dela), ki zagotavljajo
kvalitetni vodni režim obeh vodotokov ter tudi posegi, ki omogočajo vzdrževanje oziroma prenovo zaporniških sistemov na
vodotoku Mlinščica. Dovoljena sprememba namembnosti dela
objekta (do 50%) oziroma zgornjih etaž z namembnostjo skladno z objekti v okolici, v okviru določil Zakona o vodah. Ob kanalu se nahaja širši obvodni zeleni pas, ki je namenjen obvodni
vegetaciji, ter sprehajalnim potem z občasnimi premostitvenimi
elementi: umestitev mostu med funkcionalnimi enotami Pp2 in
Pp3, nova brv za pešce in kolesarje v izteku Z3 ter preureditev obstoječega mostu za nemotorni promet po vzpostavitvi
novega dovoza v območje B10 Kamniška Bistrica. Levi breg
predstavlja nižinski obrečni gozd, desni pa travnate površine,
ki se preoblikujejo v linearno parkovno zelenje. Dovoljujejo se
posegi, ki so potrebni za zavarovanje širšega območja pred
nevarnostmi poplavnih vod ter vzdrževalna dela na koritu in
obeh bregovih kanala.
(26) Z3 – funkcionalna enota parkovnih in rekreacijskih
površin, ki povezuje območje stanovanjske gradnje z zelenimi
površinami ob Kamniški Bistrici. Na teh površinah je predvidena
vzpostavitev pešpoti in kolesarske steze, ki preko industrijske
ceste preči industrijski kanal Mlinščice in vodi v obvodno rekreacijsko območje, dovoljene so parkovne ureditve na podlagi
enotnega krajinskega načrta.
(27) Z4 – funkcionalna enota zelena bariera ob večstanovanjskem objektu Metuljček, intenzivna zasaditev z visokoraslo
vegetacijo, dovoljena je ureditev otroškega igrišča.
(28) Z5 – funkcionalna enota zelena bariera med poslovnim in stanovanjskim območjem: intenzivna zasaditev z
visokoraslo vegetacijo.
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(29) S1 – funkcionalna enota obstoječih stanovanjskih
stavb: Dovoljene so adaptacije in vzdrževalna dela ter spremembe namembnost v poslovno dejavnost.
(30) S2 – funkcionalna enota obstoječih stanovanjskih
stavb: Dovoljene so adaptacije in vzdrževalna dela. Sprememba namembnosti objekta je dovoljena v pisarne (122).
8. člen
(krajinska ureditev)
(1) Krajinske ureditve služijo razmejitvi nekompatibilnih
dejavnosti, povezovanju oblikovalskih celot in predvsem označevanju glavnih osi v prostoru, ki so za Kamnik značilne, to je
sever–jug in prečna vzhod–zahod.
(2) Proste površine morajo biti zazelenjene in primerno
hortikulturno urejene na podlagi načrta krajinske arhitekture,
posebno ob javnih cestah in poteh za sprehajalce.
(3) Odprte deponije na funkcionalnih površinah objektov
niso dovoljene. Skladiščenje se vrši le v objektih. Dovoljena
so le zunanja skladišča snovi, ki se ne smejo hraniti v zaprtih
prostorih.
(4) Postavitev ograj na parcelno mejo je možna ob soglasju obeh lastnikov, sicer pa ob upoštevanju pravilnika, ki ureja
graditev nezahtevnih in enostavnih objektov.
(5) Urejanje javnih zelenih površin in poti v območju je
ločeno na urejanje parkovne povezovalne površine in zelene površine ob industrijskem kanalu Mlinščice in na urejanje
obcestnih zelenic. Parkovne površine morajo biti redno vzdrževane. Urejanje javnih odprtih površin mora biti kvalitetno, z
minimalnimi stroški vzdrževanja. Urejanje površin in vegetacije
na območju javnih programov izvaja upravljavec, ki skrbi za
redno vzdrževanje, red ter čistočo; obcestne zelenice morajo
biti redno vzdrževane.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
9. člen
(splošni pogoji za prometno in komunalno urejanje)
(1) V območju urejanja se nahajajo štiri prometnice. Najpomembnejša je predvidena industrijska cesta (I1), ki povezuje
Kovinarsko cesto s cesto B31 Povezovalka. Za oba kraka
ulice Bakovnik je predvidena celovita rekonstrukcija tehničnih
elementov in delno tudi poteka trase.
(2) Vse javne površine za pešce, ki se nahajajo v območju urejanja, morajo biti zaradi varnosti pešcev iz hrapavih
materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so širina, prečni in
vzdolžni nagibi, morajo ustrezati veljavnim normativom. Vse
prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno
in horizontalno signalizacijo. Invalidom ne sme biti ovirano gibanje po prometnih površinah. Hodniki za pešce morajo imeti
ob prehodu za pešce poglobljene robnike. Dovozne poti do
stavb in manipulativne površine morajo biti zadovoljivo utrjene,
v protiprašni izvedbi ter odvodnjavane.
(3) Zagotoviti je potrebno ustrezne parkirne površine, za
potrebe skladišč in proizvodnje, objektov javnih služb oziroma
poslovne dejavnosti. Zaradi izpušnih plinov je potrebno zagotoviti ustrezno oddaljenost parkirnih mest od stanovanjskih in
drugih stavb, kjer se zadržujejo ljudje, ali pa zagotoviti protiemisijsko zaščito.
(4) Kanalizacija, vodovodi, plinovodi, telefonski in drugi
vodi ter naprave, se smejo napeljevati v območju ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi
s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa. Če se
hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo prometnic predvideva tudi
graditev komunalnih in drugih vodov, naprav in napeljav, ki ne
služijo uporabi ceste, mora tehnična dokumentacija obsegati
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vsa dela, ki jih je potrebno opraviti na območju tangirane prometnice.
(5) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob
teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Gradnje in rekonstrukcije gradbenih stavb in naprav v
varovalnem pasu občinske ceste so dovoljene le s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste in v skladu
s tem odlokom.
(6) Pri načrtovanju morebitne nove ali rekonstrukcije obstoječe navezave na državno cestno omrežje je potrebno upoštevati interna navodila DRSC (oktober 2001).
Za priključevanje obravnavane planske celote je potrebno
na osnovi predhodno pridobljenih projektnih pogojev Direkcije
RS za ceste izdelati poseben projekt PGD, PZI ter nanj pridobiti
soglasje Direkcije RS za ceste skladno z Zakonom o graditvi
objektov.
10. člen
(tehnični elementi cest)
Predvidene ceste imajo naslednje dimenzije:
(1) I1 – industrijska cesta;
2x vozni pas 3.5 m;
2x hodnik za pešce 1.5 m (južni del);
dvosmerna kolesarska steza 1.8 m (južni del);
(2) I2 – ulica Bakovnik, severni del;
2x vozni pas 3.5 m;
2x hodnik za pešce 1.5 m;
(3) I3 – ulica Bakovnik, južni krak;
2x vozni pas 3.5 m;
2x hodnik za pešce 1.5 m;
(4) I4 – povezava med novo Podlimbarskega potjo in
industrijsko cesto;
2x vozni pas 3.5 m.
11. člen
(komunalna infrastruktura in zunanje ureditve)
Gradnja v obravnavanem območju določa prestavitve,
zamenjave in zaščite več komunalnih in energetskih objektov,
naprav in vodov. Načrtovanje, projektiranje in izvedba komunalnih in energetskih objektov, naprav in vodov mora biti usklajeno
z zahtevami, smernicami in mnenji tangiranih nosilcev urejanja
prostora in upravljavci.
12. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)
(1) Določa se vodo oskrba območja iz obstoječega vodovodnega omrežja TPE 200, ki poteka vzporedno s Kovinarsko
cesto. Za nove proizvodne poslovne sklope objektov, ki se
bodo oskrbovali z vodo iz javnega vodovoda se morajo izdelati
posebni projekti sekundarnih vodov in priključkov. V vseh novo
grajenih objektih, v katerih je več poslovnih enot priključenih na
isti vodovodni priključek, mora imeti vsaka enota svoj obračunski vodomer za odčitavanje porabe vode. Vsi vodomeri morajo
biti locirani v istem prostoru. Vodomerni jašek mora biti zgrajen
po navodilih upravljavca vodovoda. Vsi objekti morajo biti od
vodovoda oddaljeni minimalno 4.00 m.
(2) Vodovodno omrežje se dogradi v trasi industrijske
ceste s povezavo obstoječega vodovodnega omrežja na Kovinarski cesti in predvidenega voda v trasi povezovalne ceste ter
izvede prestavitev obstoječega vodovoda v traso I3 s povezavo
na Ljubljansko cesto in nov vodovod v trasi I2.
(3) Hidrantno omrežje temelji na obstoječem sistemu
protipožarne zaščite in naj se v skladu z zakonskimi predpisi
dopolni.
(4) Upoštevati se morajo vsi, z zakonom določeni, vertikalni in horizontalni odmiki podzemnih komunalnih vodov od
vodovoda. Križanja podzemnih komunalnih vodov z vodovodom večjimi od vključno DN 90 se mora obvezno obdelati
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s projektom. Zunanja ureditev mora biti na predvideni trasi
vodovoda urejena tako, da je dostop do omrežja v primeru
okvare ali drugih vzdrževalnih del neoviran in mogoč ob
vsakem času.
(5) Za sanitarno vodo se lahko uporablja voda s strešin,
dovoljena je postavitev podzemnih zbiralnikov v okviru funkcionalnih površin.
13. člen
(elektro omrežje in javna razsvetljava)
(1) Območje OPPN bo oskrbovano z električno energijo iz
transformatorske postaje TP Titan, TP Svit, S del se napaja iz
TP Perovo, za južni del se predvidi napajanje iz TP Gradbinec
oziroma TP Bakovnik Metuljček ali postavitev še ene TP, če
se bodo izkazale potrebe po povečanem odjemu električne
energije.
Objekti osrednjega dela se lahko priključijo iz obstoječih
distribucijskih transformatorskih postaj, v kolikor pa bodo potrebe po priključni moči večje od razpoložljivih kapacitet obstoječih
distribucijskih postaj, je predvidena nova TP.
(2) Opremljanje območja z javno razsvetljavo se rešuje sistemsko; omrežje je le delno zgrajeno, zato se določa
dograditev, za kar je v nadaljnjih postopkih potrebno izdelati
projektne rešitve. Vse ceste, peš poti in parkirišča na celotnem
območju morajo biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da
bo zagotovljen ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči varen
in pravilen potek prometa. Celotno območje se mora opremiti
s tipskimi enotnimi drogovi in svetilkami, ki jih določita upravljavec in projektant glede na obstoječe omrežje.
(3) Vsi poslovni objekti morajo biti opremljeni z interno
zunanjo razsvetljavo, ki mora biti v skladu z javno razsvetljavo
na tem območju.
(4) Upoštevani morajo biti vsi z zakonom določeni vertikalni in horizontalni odmiki kabla javne razsvetljave od ostalih
komunalnih vodov.
(5) Novogradnje je možno priključevati tudi na alternativne vire električne energije skladno z zakoni, ki urejajo to
področje.
14. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Celotno področje OPPN mora imeti urejeno ustrezno
odvodnjavanje meteorne in fekalne vode v ločenem sistemu
kanalizacije. Predvidi se prestavitev fekalne kanalizacije med
cestama I2 in I3.
(2) Pri projektiranju dograditve kanalizacijskega sistema se mora upoštevati obstoječe omrežje, ki je zgrajeno v
mešanem sistemu in preko kolektorja speljano v Centralno
čistilno napravo Kamnik – Domžale d.o.o., in projekt Generalna rešitev kanalizacijskega sistema Kamnik številka projekta:
43‑085‑00‑99, izdelano v novembru 2000, izdelala družba Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana.
(3) Tehnološka voda naj se po prečiščenju spelje skupaj s
sanitarno vodo preko kanalov na obstoječi kolektor s končnim
iztekom v Centralno čistilno napravo Kamnik – Domžale d.o.o.
Vse odpadne vode je treba pred priključitvijo na javno kanalizacijo očistiti do take stopnje, da mejne vrednosti parametrov
odpadnih voda ustrezajo za priključitev v skladu z Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaženja.
(4) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin mora
biti urejeno na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da
je potrebno predvideti ponikanje ali po možnosti zadrževanje
padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo. Meteorna kanalizacija ne sme biti speljana v fekalno kanalizacijo.
(5) Vsi objekti morajo biti od kanalizacije oddaljeni minimalno 5,00 m. Na podlagi 45. člena Odloka o odvajanju
odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik prepovedano v
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varstvenem pasu 5,00 m od osi kanalizacije nasaditev drevesnih vrst, ki razširjajo svoj koreninski sistem v globino in širino,
zaradi česar lahko povzročijo okvare in zamašitve kanalizacijskega omrežja.
15. člen
(vodnogospodarsko urejanje)
(1) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop
oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt
javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah oziroma poteh).
(2) Pred gradnjo je potrebno območje zavarovati pred
poplavami.
(3) Pri načrtovanju in gradnji objektov, ki se nahajajo
znotraj vodovarstvenih območij, je potrebno upoštevati vse
pogoje iz Odloka o varovanju virov pitne vode, ki velja za
posamezno območje. Za posege na teh območjih je potrebno
pridobiti vodno soglasje, v skladu Zakonom o vodah, ki ureja
to področje.
16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1)Telekomunikacijsko omrežje v območju urejanja je izvedeno s kabelsko kanalizacijo in zemeljskimi kabli ter vključeno na TC Kamnik – Center.
(2) Določa se zemeljski razvod omrežja do vseh uporabnikov v območju urejanja. Pri posegih je potrebno obstoječe TK
omrežje ustrezno zaščititi ali prestaviti, skladno s predhodno
izdelani projektni dokumentaciji. Za zadovoljivo število priključkov se določa dopolnitev obstoječega kabelskega telefonskega
omrežja z navezavo na obstoječo TC s potekom v trasi javnih
cest I1, I2, I3.
(3) Izdelovalec projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja mora pri izdelavi le‑teh upoštevati:
– 29. člen Zakona o urejanju prostora ZureP‑1 (Uradni
list RS, št. 110/02);
– 35. in 40. člena Zakona o graditvi objektov ZGO‑1 (Uradni list RS, št. 110/02);
– 75. in 83. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
ZEKom (Uradni list RS, št. 43/04).
Pravilnik o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije, številka: 372004).
17. člen
(kabelsko komunikacijsko omrežje)
(1) Obravnavano območje ima delno že izvedene zemeljske povezave kabelskega komunikacijskega sistema Kamnik.
(2) Za novo predvidene stavbe se določa priključitev na
obstoječi kabelsko komunikacijski sistem z izvedbo podzemnih
razvodov. Kablovodi morajo biti vkopani in v zaščitnih ceveh
v predpisanih vertikalnih in horizontalnih odmikih od ostalih
komunalnih vodov. Načeloma trase kablovoda potekajo izven
vozišča cest, z odmikom 2,0 m od roba asfaltne ceste, oziroma
v hodnikih za pešce javnih cest I1, I2, I3.
18. člen
(plinovodno omrežje)
(1) V skladu s planskimi usmeritvami občine ter v skladu
z načrtom plinifikacije mesta Kamnik se območje oskrbuje s
plinom iz mestnega plinovodnega omrežja. Dograditev omrežja
se predvidi s potekom vodov v trasi javnih cest I1, I2, I3 in I4 ter
z navezavo na novo predvideno MRP Titan Široka poraba in na
obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje v Kovinarski cesti
28 (veja SP‑PE90), Podlimbarskega pot 6, Bakovnik I(veja BM
– PE90) ter Bakovnik 4A (veja BKI – PEI60).
(2) V območju morfološke enote M se nahaja plinska
postaja MRP Svit in prenosna plinovoda (premer 80 mm in
100 mm, tlak 5 bar) v upravljanju Geoplin plinovodov d.o.o.
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Potrebo je upoštevati Energetski zakon (EZ‑UPB2, Uradni list
RS, št. 27/07). V 2x5 m pasu plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji. V varnostnem pasu prenosnih
plinovodov in postrojenj (MRP Titan, MRP Svit) je potrebno
upoštevati omejitve in odmike skladno z veljavnimi predpisi za
plinovodno omrežje.
(3) Za vse objekte v morfološki enoti M, ki služijo oskrbi s
plinom, je potrebno zagotoviti dovoz z javne ceste, do izgradnje
te ceste se ohranjajo vsi obstoječi dovozi.
19. člen
(splošni pogoji za infrastrukturno opremljanje)
(1) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosilcev
urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med infrastrukturnimi vodi ter smernice za priključitev na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Sočasno se dovoljujejo posegi
izven območja urejanja (vplivno območje za infrastrukturo),
potrebni za opremljanje območja urejanja.
(2) Posamezni investitor je, v sodelovanju z nosilci javnih
pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb,
dolžan, da na podlagi izdelanega programa opremljanja zemljišč zgradi, prestavi, zamenja oziroma zaščiti infrastrukturne
objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno
in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo
posamezne funkcionalne celote.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
20. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo tal)
(1) Izvajanje posegov v območju urejanja bo glede na
obseg načrtovanih posegov imelo vpliv na konfiguracijo terena
ter ureditve zemeljskih mas. Zato je potrebno upoštevati s tem
odlokom določene rešitve in ukrepe za varstvo tal.
(2) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na
katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le
materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti
za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij
gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Treba je
predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških
površinah.
(3) Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za sanacijo
degradiranih površin. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem
odlaganjem, mora biti skladno z določili pravilnika, ki določa
obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in z določili pravilnika, ki določa ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih. Po končanih zemeljskih delih se takoj začnejo sanacijska
in zasaditvena dela na razgaljenih površinah.
(4) V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri aktivnostih v času gradnje je upoštevati določila poglavja obveznosti
investitorjev, lastnikov in izvajalcev.
21. člen
(ukrepi varstva pred hrupom)
(1) V območju OPPN se morajo upoštevati določila uredbe, ki določa mejne vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Predvideni posegi v prostor morajo biti zasnovani
tako, da ne bodo povzročali čezmernih obremenitev bival-
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nega in delovnega okolja. Ocenjena raven emisije hrupa pri
viru ne sme presegati maksimalne dopustne ravni hrupa. Na
zahodnem robu OPPN v enotah P1 in P2 je potrebno celotno
zahodno fasado izvesti v protihrupni zaščiti tako, da ne bodo
presežene zakonsko določene meje hrupa za stanovanjsko
območje. Za obstoječe gradnje v območju mora investitor pred
realizacijo novih posegov v prostor zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe.
(3) Vse strojne inštalacije, ki so potrebne za funkcioniranje
objektov morajo biti izvedene v notranjosti objekta tako, da ne
povzročajo hrupa v okolico objekta.
(4) Vzdolž obstoječe dovozne ceste na severozahodu (v
sklopu zelene bariere v območju B12) se izvede protihrupno
ograjo ali transparentno protihrupno bariero.
22. člen
(ukrepi za varstvo voda)
(1) Območje se nahaja v vodovarstvenem pasu podtalnice. V skladu z zakonom, ki ureja področje voda so na
vodovarstvenih območjih prepovedane dejavnosti, ki bi lahko
ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni
so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih
virov. Upoštevati je potrebno tudi ukrepe za varovanje podtalnice (3. varstveni pas z blagim režimom varovanja) po odloku,
ki varuje podtalnico Domžalsko‑Mengeškega polja na območju
Občine Kamnik.
(2) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se
ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem vod, da se zagotavlja ohranjanje naravnih
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po
predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v dokumentaciji
ustrezno prikazano in dokazano.
(3) Načrtovana ureditev je predvidena na poplavnem območju. Umestitev objektov in infrastrukture na poplavno koto bi
povzročila problem pri načrtovanju celote, prav tako pa bi bilo
potrebno upoštevati vpliv na ostale obstoječe objekte. Rešitev
poplavne problematike tega območja predstavlja celovita protipoplavna zaščita, ki bi bila izvedena vzdolž desnega brega
Kamniške Bistrice v dolžini 720 m. Predvidena je izvedba zidu,
lahko pa se na posameznih odsekih na ustrezno koto nadviša
obstoječi teren. Četudi bo izvedena protipoplavna zaščita (ki
teoretično zagotavlja varnost tudi pri Q500) pa se je potrebno
zavedati dejstva, da ima Kamniška Bistrica v zgornjem toku
hudourniški značaj, zato lahko s seboj prinese plavje, ki pa se
kopiči na ovirah v osnovni strugi. Na obravnavanem odseku
Bistrice je najbolj kritično mesto jez sam. Ob desnem bregu
so postavljene tablaste zapornice, katerih konstrukcija sega
v osnovni pretočni prerez reke. V primeru kopičenja plavja
na tej konstrukciji, se pretočnost jezu bistveno zmanjša. Ob
upoštevanju 50% zmanjšanja pretočnega prereza na zapornicah in oviranega vtoka v energetski kanal, lahko gladina
pri pojavu Q100 sega tudi do vrha protipoplavnega zidu. V
izjemnih primerih je možna tudi njegova preplavitev. Zaradi
tega je za poplavno varnost območja poleg same protipoplavne
zaščite nujno potrebno zagotoviti ustrezno vzdrževanje jezu in
zapornic ter dežuranje ob havarijah. Pomembno je tudi, da se
v nasipu načrtovane povezovalne ceste ohranijo 3. predvideni
cevni prepusti s premerom 140 cm (pod tlakom prevajajo preko
12 m3/s).
Ukrepi za zagotovitev poplavne varnosti desnega brega
ob reki Kamniški Bistrici (Območje Titana):
– Predvidena je izvedba zidu, lahko pa se na posameznih
odsekih na ustrezno koto nadviša obstoječi teren;
– izvedba zidu (dvig obstoječega zidu v povprečju 1 m)
na odseku od Šolskega mostu do Titanove brvi (od km 18,3
do km 19,2);
– sanacija vznožja zidu (temeljev) zidu od km 19,0 do km
19,2 (da bo možno zid nadvišati);
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– izdelava okroglih (cevnih) prepustov (3 cevi fi 140 cm)
v nasipu bodoče lokalne ceste B31 nad načrtovanim križiščem
pri Titanu in Mlinščico za odtok eventualnih poplavnih vod z
območja Titana.
Predvideni omilitveni ukrepi morajo biti izvedeni pred kakršnimkoli posegom na to območje.
(4) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti v skladu z zakonom, ki ureja področje voda, in
sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok
padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno
predvideti ponikanje. Pri tem morajo biti ponikovalnice locirane
izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, možnost ponikanja predvidenih vodnih količin pa računsko dokazana. Vse
padavinske odpadne vode s ceste, parkirišč in manipulacijskih
površin morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvideva uredba, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(5) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda mora biti usklajeno z zakonom, ki ureja področje voda in predpisi s področja
varstva okolja, uredbo, ki ureja snovi in toploto pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, uredbo, ki ureja emisije snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, uredbo,
ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih
čistilnih naprav, uredbo, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav in pravilnikom,
ki določa ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
in padavinske vode ter veljavnimi predpisi, ki urejajo odvajanje
tehnoloških odpadnih voda iz objektov in naprav.
(6) Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane
in očiščene na način, kot to predvideva uredba, ki ureja emisije
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.
(7) Kanalizacija mora biti projektirana v ločenem sistemu.
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 in morebitne tehnološke odpadne vode morajo biti odvajane v kanalizacijske
odvodne sisteme, ki morajo poleg zbirnega in prenosnega
omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred
izlitjem v odvodnike. Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev za
nemoteno delovanje teh naprav, morajo biti posebej onesnažene, torej tehnološke odpadne vode, pred izpustom v sistem
nevtralizirane oziroma predčiščene do tiste mere, ki jih sistem
dopušča.
(9) Gradnja na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega
na vodah 2. reda (vodotok Mlinščica) 5 m od meje vodnega
zemljišča se izvaja skladno z zakonom, ki ureja področje voda.
Kot mejo vodnega zemljišča je šteti zgornje robove brežin
vodotokov.
(10) Morebitni objekti komunalne in prometne infrastrukture, ki bi potekali vzporedno z vodotoki, morajo biti v takšni
oddaljenosti od struge, da bo zagotovljena stabilnost brežin
in struge ter da bo zagotovljena tudi varnost objektov – vodov v primeru poškodovanja vodotoka in vodnogospodarskih
objektov zaradi visokih voda. Na odsekih, kjer trasa morebitne
komunalne infrastrukture poteka po vodnem ali priobalnem
zemljišču, je potrebno upoštevati tudi prometno obremenitev in
predvideti ustrezno zaščito cevi za čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe.
23. člen
(ukrepi za varstvo zraka)
(1) Med gradnjo in obratovanjem je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča:
– vlaženje sipkih materialov nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča in sprotno kultivirati
območja večjih posegov.
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24. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) V območju zemljišč s parcelami 1271/2 in 1271/4, k.o.
Podgorje, se nahaja prikrito grobišče povojnih žrtev na Bakovniku z oznako območja kulturne dediščine (EŠD 490712). Ker dejanski obseg grobišča ni znan, je pred kakršnimikoli posegi na
območju potrebna predhodna raziskava, odmera in parkovna
ureditev. Upošteva se zakon, ki ureja varstvo kulturne dediščine, odlok, ki ureja grobišča in grobove povojnih žrtev revolucije
na območju Občine Kamnik, zakon, ki ureja vojna grobišča ter
pravilnik o registru vojnih grobišč. Po Zakonu o vojnih grobiščih
mora Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poiskati
vsa prikrita vojna grobišča in organizirati njihovo evidentiranje.
Potem, ko je na podlagi poročila pristojnih organov, ugotovitev
in mnenj sodno – medicinske stroke ter ugotovitve pristojnega
državnega tožilstva ugotovljeno, da so na neki lokaciji resnično
posmrtni ostanki padlih vojakov oziroma vojaških ali civilnih
žrtev vojne ali povojnih pobojev, jo mora ministrstvo vpisati v
register vojnih grobišč. Pred tem je še potrebno z geodetskimi
postopki določiti varstveno območje na posameznem grobišču.
Z vpisom v register se navedena lokacija oziroma varstveno
območje opredeli kot območje vojnega grobišča in se s tem
zavaruje pred vsemi posegi, ki kršijo pieteto in spoštljivost kot
velja na pokopališčih.
V primeru, da Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve ugotovi in ohrani lokacijo grobišča na območju, kjer je
z Urbanistično zasnovo predvidena cestna povezava, se v tem
delu cesta ne izvede, temveč se na podlagi kulturnovarstvenih
pogojev in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije uredi parkovna površina.
(2) V sklopu območja Titan se nahajajo Spominske plošče
tovarne Titan (EŠD 490432). V sklopu ureditve objektov in zunanjih površin je potrebno obeležja ustrezno predstaviti, izdelati
obeležje, ki združuje vse tri plošče. V času del je potrebno
poskrbeti za varno snetje in začasno hrambo.
(3) Spomenik NOB na dvorišču tovarne Titan (EŠD 12015)
v vplivnem območju ureditev – spomenik je potrebno ohraniti
na avtentični lokaciji, obnoviti, urediti boljšo prezentacijo s
hortikulturno ureditvijo.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM
PRED POŽAROM
25. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom,
potresna varnost, zaklonišča)
(1) Zaradi izgradnje objektov in prometnic se požarna
varnost okolja ne sme bistveno poslabšati. Vsi objekti imajo
zagotovljen dovoz za intervencijska vozila, določene so intervencijske poti, poti za umik in načrtovana ustrezno dimenzionirana hidrantna mreža.
(2) Upoštevati je potrebno ukrepe varstva pred požarom
(22. člen Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS,
št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07 – uradno prečiščeno besedilo).
(3) Obvezno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo
za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativi za hidrantno omrežje za gašenje požarov; Uradni list RS, št. 30/91, ter 6., 7. ali
8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS,
št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07.
(4) Obvezno je potrebno zagotoviti odmike med objekti
ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni
varnosti; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).
(5) Obvezna je zagotovitev pogojev za varen umik ljudi ali
premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni
varnosti; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).
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(6) Zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov.
(7) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in
temu primerno predvideti način gradnje.
(8) Potrebno je izvesti ojačitev prve plošče ali gradnjo
zaklonišč, kot to izhaja iz 68. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00
– odločba US, 87/01 in 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
in celotno Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni
list RS, št. 57/96).
(9) Potrebno je v sklopu predvidenih posegov preprečiti
razlitje nevarnih snovi, ki bi kakorkoli lahko vplivale na stanje
v prostoru.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE
UREDITVE
26. člen
(etapnost izvedbe posegov)
(1) OPPN se izvaja v več etapah, ki so medsebojno,
neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka skupina stavb
predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, ki
predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape, oziroma,
kolikor je to za koncept urejanja nujno tudi predhodno, je treba
izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah. Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne
ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska
konkretizacija etape se opredeli v posebnem delu projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Ne glede na prejšnji člen, se izgradnja nove industrijske ceste (I1) lahko vrši v dveh etapah, severni in južni del, kar
je odvisno od ukrepov, ki jih določi Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve na območju prikritega grobišča povojnih žrtev. V primeru, da se izvajata ločeno severni in južni del, vmes
pa bo urejen park, je potrebno dimenzionirati vozne površine
priključevalnih cest tako, da bodo zadostovale manevriranju
tovornih vozil s priklopniki.
(3) Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo
v prvi oziroma predhodnih etapah izgradnje območja, ostaja
enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se
na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za
nemoteno realizacijo predhodnih etap.

X. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO
PARCELACIJE
27. člen
(prikaz načrta parcelacije)
Sestavni del OPPN je načrt parcelacije. Načrt parcelacije
je sestavni del grafičnega dela OPPN in prikazuje nove gradbene parcele v odnosu do obstoječih parcel (karta št. 7). Prikaz
parcel v geodetskem načrtu je informativen, zato se upošteva
pozicijsko natančnost objektov. Načrt parcelacije se upošteva
smiselno z zagotavljanjem funkcionalne celote objektov in dejavnosti. Dovoljena je parcelacija manjših enot, vendar le tako,
da je zagotovljeno celovito funkcioniranje objekta na gradbeni
parceli.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
28. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom za infrastrukturne objek-
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te, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične
rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo
poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov do
± 1.00 m tam, kjer so na grafičnih prilogah gradbene meje
identične obliki predvidenega objekta, pri čemer morajo biti razdalje med stavbami takšne, da zagotavljajo 45° kot osončenja
za bivanje in delo občutljivih prostorov. Prav tako mora biti zagotovljen požarni odmik med stavbami in upoštevani varovalni
pasovi vodotoka ali cest. Dovoljena so odstopanja ničelne kote
pritličja do ± 0.50 m, če se s tem ne povečajo vplivi na okolje.
Toleranc za višino objektov ni.
(3) Toleranc glede namembnosti območja ni.
(4) Dovoljena so odstopanja od predvidene parcelacije v
soglasju z mejaši, vendar ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in ne sme onemogočati realizacije posegov po OPPN.
(5) Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov
zunaj območja lokacijskega načrta in ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov so ± 5.00 m. Dovoljena odstopanja
lokacij infrastrukturnih vodov na območju lokacijskega načrta,
razen ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov, so lahko
tudi večja, vendar ne smejo vplivati na zasnovo delov stavb,
prometnih površin in zunanjo ureditev.
(6) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi,
z njimi morajo soglašati organi in organizacije v katerih delovno
področje spadajo ta odstopanja.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
29. člen
Po prenehanju veljavnosti OPPN so dovoljeni vsi posegi
v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji občine oziroma z
občinskim prostorskim načrtom.
XIII. DOLOČBE GLEDE NADZORA NAD IZVAJANJEM
30. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
XIV. KONČNE DOLOČBE
31. člen
(splošne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev, lastnikov in izvajalcev v času pred pričetkom, med gradnjo ter po izgradnji tudi:
(1) zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
(2) organizirati promet v času gradnje tako, da ne prihaja
do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se
prometna varnost zaradi gradnje bistveno ne poslabša;
(3) odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje;
(4) za čas gradnje in obratovanja na vseh območjih dovoliti emisije hrupa zaradi vira hrupa tako, da v dnevnem in
nočnem času ne bodo prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za stopnje varovanja pred hrupom, kot so določene za
posamezna območja, pri čemer se za oddaljenost vira hrupa
šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna oddaljenost od
gradbišča ali objekta;
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(5) zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;
(6) pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti
pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;
(7) glede na to, da se območje nahaja v 3. vodovarstvenem pasu podtalnice Domžalsko‑Mengeškega polja, mora
upravljavec gospodarske javne infrastrukture s področja oskrbe
z vodo, v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,
zagotoviti skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v
nadaljnjih postopkih priprave projektne dokumentacije;
(8) sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki se zaradi gradnje oziroma priključkov ali uporabe pri
gradnji prekinejo ali poškodujejo;
(9) začasno pridobljena zemljišča po izgradnji trase infrastrukture in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo;
(10) vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi
ustreznega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred pričetkom gradnje posamezne etape ali dela posamezne etape.
32. člen
(organizacija gradbišča)
Gradbišče je omejeno na površine funkcionalne celote
ter vplivnega območja. Za potrebe gradbišča se uporablja že
obstoječe komunikacije in ustvarja čimmanj novih dovoznih
poti. Poleg vseh obveznosti navedenih v prejšnjih členih tega
odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje
in po izgradnji tudi:
(1) zagotoviti varno odvijanje prometa na obstoječem
cestnem omrežju;
(2) vse ceste in poti, ki bi služile obvozu ali transportom
med gradnjo pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno
zaščititi, po izgradnji pa po potrebi sanirati;
(3) obnoviti oziroma sanirati infrastrukturne vode in ostale
objekte, če bo na njih pri gradnji cone zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb;
(4) v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči prekomerno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za
to usposobljenih delavcev.
33. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Razmejitev investicije pri izgradnji prometne, komunalne
in druge infrastrukture se določi skladno s predpisi in opredeli v
programu opremljanja. Glede na faznost izvedbe in dejstev, ki
ob pripravi OPPN še niso znani, je možen program opremljanja
zemljišč v večih fazah.
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KOPER
1055.

Pravilnik o pristaniščih

Na podlagi 14. člena Odloka o pristaniščih (Uradni list
RS, št. 4/10) ter na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, in Uradni list
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), župan Mestne občine Koper na
predlog upravljavca pristanišč – Javnega podjetja Komunala
Koper d.o.o.‑s.r.l. sprejema

PRAVILNIK
o pristaniščih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
Pravilnik o pristaniščih (v nadaljevanju: pravilnik) določa:
– pravila sistemizacij privezov,
– pravila privezovanja plovil,
– pogoje in merila za pridobitev pravice uporabe priveza,
– vsebino pogodbe o privezu,
– način in pogoje uporabe prostorov za vzdrževanje in
shranjevanje plovil,
– način in pogoje uporabe prostorov za vzdrževanje in
shranjevanje ribiške opreme in orodij,
– vrsto in vsebino prilog pravilnika.
2. člen
(veljavnost)
(1) Pravilnik je sprejet na podlagi Odloka o pristaniščih
(Uradni list RS, št. 4/10, v nadaljevanju: odlok).
(2) Pravilnik se uporablja za pristanišča iz 4. člena odloka.
Za vsako od teh pristanišč posebej upravljavec pripravi priloge
kot je navedeno v 28. členu tega pravilnika.
(3) Vsa ravnanja v pristaniščih morajo biti skladna z določbami o podelitvi vodne pravice (vodno dovoljenje) za konkretno
pristanišče ter z vsemi veljavnimi predpisi s področja varovanja
morja in priobalnih zemljišč ter s področja opravljanja pomorskega prometa.
3. člen
(izrazi)
(1) Izrazi uporabljeni v tem pravilniku, katerih pomen ne
določa odlok ali pravilnik, imajo enak pomen, kot jih določajo
predpisi s področja pomorstva ter ribištva.
(2) Določbe pravilnika, ki se nanašajo na privezovanje
plovil se smiselno uporabljajo za sidranje plovil, kolikor je to v
posamičnem pristanišču predvideno.

34. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled na Občini Kamnik in na Upravni
enoti Kamnik.
35. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2006-5/1
Kamnik, dne 8. marca 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

II. PRAVILA ZA SISTEMIZACIJO PRIVEZOV
4. člen
(privez)
(1) Privez je prostor na morju in priobalni prostor, ki je
skupaj s pomožnimi napravami namenjen privezovanju plovil.
(2) Vsak privez ima identifikacijsko oznako, namembnost,
kategorijo priveza, določene največje dimenzije plovila (dolžino,
širino, obliko, ugrez plovila).
5. člen
(sistemizacija privezov)
(1) Upravljavec pripravi za vsako pristanišče sistemizacijo privezov, ki se uskladi s pristojnim organom, dokončno ga
potrdi župan.
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(2) Sistemizacija privezov mora upoštevati velikost in
zmogljivost pristanišča.
(3) Namembnost priveza v posamičnem pristanišču je
lahko:
– dnevni privez,
– začasni privez,
– privez,
– privez za izvajanje ribiške dejavnosti.
(4) Priveze enake namembnosti se v posamičnem pristanišču glede dolžine, sistemizira v naslednje kategorije privezov:
– za plovila do vključno 4 metrov dolžine,
– za plovila nad 4 metre do vključno 6 metrov dolžine,
– za plovila nad 6 metrov do vključno 8 metrov dolžine,
– ribiška plovila do vključno 20 metrov dolžine.
(5) Za plovila nad 8 m dolžine in za ribiška plovila nad 20
m dolžine se ne more pridobiti priveza.
(6) Zaradi preglednosti in urejenosti pristanišča se lahko
priveze enake namembnosti, sistemizira na sektorje.
(7) Sistemizacija privezov je del projekta ureditve pristanišča in priloga pravilnika.

III. PRAVILA PRIVEZOVANJA PLOVIL
6. člen
(določitev priveza)
Upravljavec pristanišča določi plovilu privez, označen z
identifikacijsko oznako.
Plovilo sme biti na območju pristanišča privezano ali zasidrano samo na kraju, ki je določen s pogodbo o privezu za
plovilo ali ki ga neposredno določi upravljavec v primerih vzdrževanja pristanišča ali višje sile.
7. člen
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pristojbino (določeno koledarsko leto). Prevzeto nalepko mora
uporabnik namestiti na vidno mesto na plovilu tako, da bo jasno
vidna od zunaj, če bo opazovalec stal na kopnem, ko bo plovilo
na privezu v pristanišču. Uporabnik je dolžan nalepko vzdrževati
ter jo v primeru uničenja zamenjati pri upravljavcu na svoje stroške. Pristojbino uporabnik plačuje letno, kar pomeni vnaprej za
tekoče koledarsko leto skladno s pogodbo. Ob vsakem plačilu se
uporabnika pozove, da prevzame novo (letno) nalepko.
9. člen
(urejanje priveza)
Privez uredi in vzdržuje upravljavec.
10. člen
(privez drugega plovila)
V izjemnih primerih, kadar je lahko ogroženo življenje ali
zdravje ljudi oziroma premoženje, mora uporabnik dovoliti, da
se ob bok njegovega plovila lahko veže še drugo plovilo.
11. člen
(izredna sprememba priveza)
Glede na morebitne potrebe, ki se lahko pojavijo pri
upravljanju pristanišča zaradi nepredvidenih vzrokov ali višje
sile, ki bi ogrožali varnost plovbe in plovil, lahko upravljavec na
stroške uporabnika odredi začasno spremembo priveza plovila,
vendar samo v času, ki je potreben za izvršitev potrebnih dejanj
oziroma dokler trajajo pogoji višje sile.
12. člen
(omejitev odgovornosti)
Upravljavec ne prevzame nikakršne odgovornosti za privezno opremo uporabnika (privezna oprema plovila), katere
kakovost, ustreznost in vgrajevalec so nepoznani in nepreverjeni s strani upravljavca.

(navodila za privezovanje)
(1) Uporabniki so pri privezovanju plovil dolžni upoštevati
navodila za privezovanje, ki jih določi upravljavec.
(2) Privez mora biti opremljen z napravami za privez, in
sicer:
– s fiksnim sidrnim blokom, verigo, blažilcem, plovko z
vrvjo ali verigo na morskem delu;
– z rinko, verigo ali bitvo na kopnem delu.
(3) Plovila morajo biti strokovno privezana z varnimi in
kvalitetnimi vezmi na napravah za privezovanje, pri tem pa
privezne vezi ne smejo ovirati drugih plovil.
(4) Uporabnik mora pri privezovanju upoštevati že privezana plovila, potrebno medsebojno varnostno razdaljo in
zagotoviti možnost neovirane plovbe drugih plovil.
(5) Načini privezovanja so v skladu s sistemizacijo priveznih mest, četverovez, bočni vez, vez na plovko in sidrišče, če
posamično pristanišče predvideva tovrsten način privezovanja.
(6) Uporabnik mora ob slabem vremenu plovilu okrepiti
vezi in po potrebi povečati število vezi.
(7) Dimenzije, obliko in težo fiksnih sidrnih blokov, dimenzije in obliko vrvi, obliko in velikost blažilcev in plovk določi
upravljavec za vsak primer posebej.
8. člen

IV. MERILA ZA PRIDOBITEV PRAVICE
UPORABE PRIVEZA
13. člen
(merila točkovanja)
(1) Na podlagi prejetih vlog za pridobitev stalnega priveza
upravljavec v skladu z odlokom izvede točkovanje vlog in uvrsti
prosilce na seznam prosilcev.
(2) Pri točkovanju posamezne vloge, ki izpolnjuje pogoje
iz odloka se upoštevajo naslednja merila:
a. čakalna doba;
b. kategorija plovila.
14. člen
(čakalna doba)
(1) Glede čakalne dobe se vloge točkujejo z naslednjim
številom točk:
– za vsak mesec čakalne dobe, 1 točko.
(2) Čakalna doba se računa z mesecem, ki sledi mesecu,
ko je bila vloga vložena do dneva točkovanja. Točke pridobljene
s točkovanjem v prejšnjih letih se prištejejo točkam pri točkovanju v posameznem letu.

(uporaba nalepke)

15. člen

Upravljavec pristanišča lahko za namen označitve plovila z
urejenim statusom uporabnika določenega priveza izda posebno
nalepko. V tem primeru bo uporabnik po sklenitvi pogodbe (ali
med trajanjem pogodbenega razmerja za privez) in po plačilu
ustrezne pristojbine za privez za določeno koledarsko leto prejel nalepko, ki jo bo po prejetem obvestilu dolžan prevzeti pri
upravljavcu. Na nalepki bo označena registracija plovila, številka
priveznega mesta ter obdobje za katero bo uporabnik poravnal

(kategorija plovila)
(1) Glede na kategorijo plovila, izraženo z dolžino in širino
plovila, se vloge točkujejo z naslednjim številom točk:
– za plovila do vključno 4 metrov dolžine,
100 točk,
– za plovila nad 4 metre do vključno
6 metrov dolžine,
40 točk,
– za plovila nad 6 metrov do vključno
8 metrov dolžine,
25 točk.
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(2) Točkovanje vlog po tem členu se izvede na podlagi podatkov iz registra plovil ali plovnega dovoljenja plovila. Plovilo
za katero vpis v register plovil ni potreben, se točkuje glede na
dejansko dolžino.
(3) Vloge prosilcev, ki še nimajo plovil se
točkujejo z
0 točk.
(4) Vloga za pridobitev priveza za plovilo, širše
od 3 m se točkuje z
0 točk.
(5) Točkovanje vlog po tem členu se izvede samo ob
prvem točkovanju.
(6) Vloge za ribiška plovila se ne točkujejo.
16. člen
(vpogled v seznam čakajočih prosilcev)
S točkovanjem oblikovani seznam prosilcev hrani upravljavec. Vsaka zainteresirana stranka lahko dobi vpogled v
seznam prosilcev skladno z določili predpisov, ki urejajo posredovanje informacij javnega značaja ter skladno s predpisi o
varstvu osebnih podatkov.
V. VSEBINA POGODBE O PRIVEZU
17. člen
(pogodba o privezu)
V skladu z določili odloka so sestavine pogodbe o privezu
naslednje:
– podatki o pogodbenih strankah,
– splošne določbe o medsebojnih obveznostih in pravicah
strank,
– čas trajanja pogodbe,
– določitev pristanišča in priveza z oznako, kakor izhaja
iz katastra privezov,
– podatki plovila glede dimenzij, konstrukcijskega materiala in namembnosti,
– zahteva po medsebojnem obveščanju o pravno relevantnih dejstvih, ki izvirajo iz določb odloka,
– obveznosti glede zavarovanja odgovornosti plovila,
– plačilo pristojbine za privez in soglasje uporabnika z
obveznostmi po vsakokratno veljavni tarifi javne službe,
– prepoved povzročitve škode pristaniškim objektom in
napravam ter drugim plovilom oziroma o drugih odškodninskih
razmerjih,
– obveznost vzdrževanja plovila tako, da je vedno sposobno za varno plovbo, da ne ogroža drugih plovil v pristanišču
in drugega premoženja oziroma oseb ter tako, da ne kvari
videza pristanišča,
– izjavo o seznanjenosti uporabnika z možnimi sankcijami
za kršitve pogodbe, pravilnika in odloka, vključno z možnostjo
prisilne odstranitve plovila iz pristanišča,
– določitev skrbnika, če je to v skladu z odlokom in pravilnikom potrebno,
– plačilo uporabe priveza,
– določila, kdaj nastopijo razlogi za odstop od pogodbe,
– izključitev odgovornosti upravljavca za škodo na plovilu, ki
bi nastala, če bi zaradi neupoštevanja določil odloka, pravilnika in
drugih predpisov morali plovilo odstraniti iz vodnega dela pristanišča (razsušitev ali kakšna druga škoda izven vodnega dela),
– določitev razlogov za prenehanje pogodbe,
– določila v zvezi z varovanjem in posredovanjem osebnih
podatkov.
VI. PROSTOR ZA VZDRŽEVANJE
IN SHRANJEVANJE PLOVIL
18. člen
(prostori za vzdrževanje in shranjevanje plovil)
(1) V pristanišču se s prilogo k pravilniku in glede na prostorske možnosti posameznega pristanišča, natančno določita
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prostor za vzdrževanje in prostor za shranjevanje plovil, ki sta
praviloma ločena.
(2) Upravljavec posebej označi in opremi prostor za shranjevanje in vzdrževanje plovil na območju pristanišča.
(3) Prostorov iz prvega odstavka tega člena brez dovoljenja upravljavca ni dovoljeno uporabljati za shranjevanje predmetov, goriva in za parkiranje motornih in priklopnih vozil.
19. člen
(uporaba prostorov za vzdrževanje plovil)
(1) Za uporabo pristaniškega prostora za vzdrževalna
dela na plovilu, mora uporabnik predhodno dobiti dovoljenje
upravljavca.
(2) Prostor za vzdrževanje plovil se sme uporabljati samo
za manjša popravila in redno vzdrževanje plovil, v omejenem
obdobju in v skladu s pravili stroke.
(3) Uporabo prostora za vzdrževanje mora uporabnik napovedati oziroma rezervirati pri upravljavcu najmanj 5 dni prej
in spoštovati dogovor o času uporabe tega prostora. V nasprotnem primeru lahko upravljavec odredi uporabniku premestitev
plovila izven prostora za vzdrževanje plovil. V primeru neupoštevanja odredbe se premestitev izvrši po določbah odloka o
prisilni odstranitvi plovil.
(4) Prostor namenjen vzdrževanju plovil mora imeti zbiralni jašek in odvod odpadnih voda.
(5) Na prostoru za vzdrževanje plovil je dovoljeno pranje
plovila, manjša popravila plovila in motorja, servisiranje plovila
in motorja na način, da se ne onesnažuje morje in kopno ter z
obvezno odstranitvijo odpadkov in ostankov čiščenja.
(6) Po uporabi prostora za vzdrževanje plovil, mora uporabnik prostor očistiti, ostanke čiščenja, popravil in drugih del
odstraniti v določene posode in zabojnike.
20. člen
(dopustna uporaba prostorov za shranjevanje plovil)
Shranjevanje plovil je možno:
– zaradi daljšega popravila oziroma servisiranja (daljša
dobava rezervnih delov itd.);
– zaradi zimskega shranjevanja plovila;
– zaradi drugih razlogov, ki opravičujejo koriščenje prostora (sanacija pristanišča itd.).
21. člen
(način shranjevanja plovil)
Plovilo se lahko shrani na ustrezni prikolici ali na posebej
primerni kovinski ali leseni konstrukciji. V času uporabe prostora za shranjevanje mora uporabnik prostor čistiti in čistega
tudi zapustiti.
22. člen
(uporaba prostorov za shranjevanje plovil)
(1) Prostor, ki je namenjen za shranjevanje plovil lahko
uporabnik uporablja samo s pisnim soglasjem upravljavca tako,
da določita pogoje uporabe, plovilo, čas in ceno shranjevanja
plovila.
(2) Na prostoru za shranjevanje plovil ni dovoljeno vzdrževanje plovil.
23. člen
(dostop do prostorov za vzdrževanje
in shranjevanje plovil)
(1) Na območje prostora za vzdrževanje in prostora za
shranjevanje plovil je z vozili dovoljena samo dostava.
(2) Na območju prostora za vzdrževanje in prostora za
shranjevanje plovil, se lahko gibljejo samo uporabniki plovil,
njihovi pooblaščenci, delavci upravljavca, vzdrževalci in serviserji plovil ter druge pooblaščene osebe.
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(3) Druge osebe se lahko gibljejo samo v spremstvu oseb
iz prejšnjega odstavka.
(4) Priklopnih vozil (prikolica) ni dovoljeno parkirati ali
zapuščati na območju pristanišča.
24. člen
(dvig in spust plovil)
(1) Plovila se lahko v vodo in iz vode dviga oziroma spušča po predhodnem obvestilu upravljavca ter se jih vzdržuje le
na prostorih, ki jih v ta namen določi upravljavec.
(2) V pristaniščih, ki so opremljena s spustom (drča) kot
pristaniško infrastrukturo lahko vleko ali spust opravi uporabnik
sam po predhodnem obvestilu upravljavca.
(3) Če storitev opravi upravljavec, uporabnik plača storitev
po veljavni tarifi.
VII. VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE
RIBIŠKE OPREME IN RIBIŠKIH ORODIJ
25. člen
(prostori za vzdrževanje in shranjevanje ribiške opreme
in orodij)
V pristanišču se s prilogo k pravilniku in glede na prostorske možnosti posameznega pristanišča, natančno določita prostor za vzdrževanje in shranjevanje ribiške opreme in orodij.
26. člen
(vzdrževanje ribiške opreme in orodij)
(1) Vzdrževanje, čiščenje, sušenje ribiške opreme in ribiškega orodja je možno in se izvaja po navodilih upravljavca na
posebej določenih mestih, ki so opremljena s skupnim odtokom
in na način, da se ne onesnažuje morje in kopno in se pri tem
ne ovira drugih uporabnikov.
(2) Prostor za vzdrževanje ribiške opreme določi upravljavec.
27. člen
(shranjevanje ribiške opreme in orodij)
(1) Ribiška oprema in orodja morajo biti shranjena na
posebej določenih in enotno urejenih prostorih za shranjevanje
in po navodilih upravljavca.
(2) Ribiška oprema in orodja mora biti shranjeno tako, da
ne kvari videza pristanišča in da ne ovira drugih uporabnikov
oziroma po navodilih upravljavca.
(3) Prostor za shranjevanje ribiške opreme in orodij določi
upravljavec.
(4) Za poškodbe in odtujitve ribiške opreme in orodij upravljavec ne odgovarja.

VIII. VRSTE IN VSEBINA PRILOG
PRAVILNIKA
28. člen
Upravljavec za vsako pristanišče posebej opredeli naslednje lastnosti in značilnosti:
A. Tekstualni del z opisom pristanišča, ki vsebuje:
– opredelitev njegove kapacitete po vrsti in namembnosti
plovil ter kategoriji in gabaritih plovil, ki jih lahko sprejme;
– opredelitev prostora za dnevne priveze;
– način privezovanja plovil;
– ureditev prostora za vzdrževanje plovil in prostora za
shranjevanje plovil ter pogoje za njihovo uporabo;
– opis posameznih infrastrukturnih objektov in naprav;
– določitev objektov in naprav, ki morajo biti zavarovane;
– določitev načina ravnanja z odpadki;
– opredelitev prisotnosti odgovorne osebe upravljavca
neposredno v pristanišču (uradne ure) z načinom objave teh
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in drugih pomembnih podatkov neposredno v pristanišču (obvestilna tabla);
– način komuniciranja z odgovorno osebo upravljavca
izven uradnih ur zaradi nujnih primerov;
– morebitno omejitev pristopa do posameznih elementov
in naprav v pristanišču, ki se uveljavi s fizičnimi preprekami;
– druge posebnosti upravljanja in uporabe pristanišča.
B. Natančni grafični prikaz pristanišča z vrisom:
– mej kopnega in vodnega dela;
– prostora za vzdrževanje in prostora za shranjevanje
plovil;
– pomembnih in infrastrukturnih elementov in naprav (dvigala, drče, obvestilne table in podobno);
– prostora za posode za odpadke;
– namembnosti posameznih delov pristanišča po namembnosti in gabaritih plovil.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(prejete vloge)
Vloge prosilcev prejete pred uveljavitvijo tega pravilnika
se točkujejo skladno s tem pravilnikom.
30. člen
(dostopnost pravilnika)
(1) Pravilnik je javno dostopen pri upravljavcu.
(2) Upravljavec je v skladu s predpisi s področja dostopa
do drugih informacij javnega značaja, uporabniku dolžan izročiti
pravilnik.
31. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 373-1/2009
Koper, dne 15. februarja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'art. 14 del Decreto sui porti (G.U. della RS n.
4/10) e dell’art. 42 dello Statuto del Comune Città di Capodistria
(Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/2001 e 29/2003, e G. U.
della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), su proposta del gestore
dei porti, l’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., il
sindaco del Comune città di Capodistria accoglie il

REGOLAMENTO
portuale
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(oggetto del regolamento)
Il Regolamento portuale (nel seguito: regolamento) stabilisce:
– le regole di classificazione degli ormeggi,
– le regole di attracco delle imbarcazioni,
– le condizioni e i criteri per l’assegnazione del posto
barca permanente,
– i contenuti del contratto di ormeggio,
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– le modalità e le condizioni di utilizzo delle strutture di
rimessaggio e di ricovero delle imbarcazioni,
– le modalità e le condizioni di utilizzo delle strutture
destinate alla manutenzione ed al deposito delle attrezzature
da pesca,
– la tipologia e i contenuti degli allegati al regolamento.
Articolo 2
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(5) Non si possono ottenere ormeggi per imbarcazioni
lunghe oltre 8 m e per pescherecci lunghi oltre 20 m.
(6) Per una sistemazione ordinata del porto, gli ormeggi
di destinazione identica possono essere ulteriormente suddivisi
in settori.
(7) La classificazione degli ormeggi è parte integrante
del progetto per la sistemazione del porto ed è allegata al
regolamento.

(validità)
(1) Il regolamento è accolto in virtù del Decreto sui porti
(G.U. della RS n. 4/10, nel seguito: decreto).
(2) Il regolamento si applica per i porti di cui all’art. 4 del
decreto. Per ciascuno di questi porti il gestore predispone gli
allegati come disposto nell’art. 28 del presente regolamento.
(3) Ciascuna azione nei porti deve essere conforme alle
disposizioni sulla concessione del diritto di superficie per gli
specchi d’acqua (concessione idrica), riferite al singolo porto,
ed a tutte le vigenti norme in materia di tutela del mare e dei
terreni rivieraschi, come pure in materia di svolgimento del
traffico marittimo.

III. REGOLE DI ATTRACCO
Articolo 6
(assegnazione dell’ormeggio)

Articolo 3

(1) Il gestore del porto assegna all’imbarcazione l’ormeggio contrassegnato con il pertinente codice d’identificazione.
(2) Nell’area portuale l’imbarcazione può essere attraccata od ancorata solo nel posto stabilito con il contratto
d’ormeggio, oppure, nei casi di manutenzione delle strutture
portuali o di forza maggiore, nel posto stabilito direttamente
dal gestore.

(concetti)

Articolo 7

(1) I significati dei concetti usati nel presente regolamento, che non siano definiti nel decreto o nel regolamento, sono
identici a quelli stabiliti nelle norme disciplinanti i settori di
nautica e pesca.
(2) Le disposizioni del regolamento riferite all’ormeggio
delle imbarcazioni si applicano in senso anche per l’ancoraggio
dei natanti, qualora il singolo porto preveda tale possibilità.

II. REGOLE DI CLASSIFICAZIONE
DEGLI ORMEGGI
Articolo 4
(ormeggio)
(1) Per ormeggio si intende la superficie a mare e il tratto
di costa, destinato, assieme agli elementi accessori, all’attracco
dei natanti.
(2) Ogni ormeggio ha il suo codice d’identificazione, e
definiti la destinazione e la categoria dell’ormeggio, e i parametri massimi del natante (lunghezza, larghezza, forma,
pescaggio).
Articolo 5
(classificazione degli ormeggi)
(1) Per ciascuno dei porti il gestore predispone la relativa
classificazione degli ormeggi che, dopo esser stata armonizzata con l’organo competente, si sottopone a convalida definitiva
del sindaco.
(2) La classificazione degli ormeggi deve rispettare la
superficie e le capienze del porto.
(3) Nel singolo porto gli ormeggi possono avere la seguente destinazione:
– ormeggio giornaliero,
– ormeggio temporaneo,
– ormeggio,
– ormeggio per l’esercizio dell’attività di pesca.
(4) Nel singolo porto, gi ormeggi di destinazione identica si classificano, a seconda della lunghezza, nelle seguenti
categorie:
– ormeggi per imbarcazioni lunghe fino a 4 metri,
– ormeggi per imbarcazioni lunghe oltre 4 e fino a 6 metri,
– ormeggi per imbarcazioni lunghe oltre 6 e fino a 8 metri,
– ormeggi per pescherecci lunghi fino a 20 metri.

(istruzioni per l'ormeggio)
(1) Nell'ormeggiare le imbarcazioni è dovere degli utilizzatori attenersi alle istruzioni d’ormeggio definite dal gestore
del porto.
(2) Il posto di ormeggio deve essere equipaggiato con le
seguenti strutture per l’attracco:
– a mare: corpo morto, catena, ammortizzatore, gavitello
con fune o catena;
– a terra: anello, catena o bitta d’ormeggio.
(3) Le imbarcazioni devono essere debitamente attraccate sulle relative strutture, con attrezzi in perfetto stato e sicuri,
in modo che le corde di attracco non siano d’ostacolo alle altre
imbarcazioni.
(4) Nell’ormeggiare l’imbarcazione l’utilizzatore deve tener
conto dei natanti ormeggiati, rispettare le distanze di sicurezza
e garantire la libera navigazione alle altre imbarcazioni.
(5) In concordanza con la classificazione degli ormeggi,
i sistemi di ormeggio sono i seguenti: ormeggio a quattro, attracco di fianco, ormeggio a gavitello, ed ancoraggio – qualora
il singolo porto lo preveda.
(6) In caso di maltempo l’utilizzatore dell’imbarcazione
ha il dovere di fissare le funi e, se necessario, aumentarne il
numero.
(7) Le dimensioni, la forma e il peso dei corpi morti, le
dimensioni e la forma delle funi, le forme e la grandezza degli
ammortizzatori e dei gavitelli sono stabiliti caso per caso dal
gestore del porto.
Articolo 8
(uso dell'adesivo)
Allo scopo di contrassegnare le imbarcazioni dei proprietari aventi in regola lo status di assegnatari dei posti di
ormeggio distinti, il gestore del porto può rilasciare delle apposite targhe adesive. In tal caso all’assegnatario, in seguito alla
stipulazione del contratto di ormeggio (o durante il periodo di
vigenza dello stesso) ed al pagamento del canone d’ormeggio
per il singolo anno solare, viene assegnata la targa adesiva,
che l’assegnatario dopo aver ricevuto il relativo invito ha l’obbligo di ritirare presso il gestore del porto. La targa adesiva sono
riportati il numero di matricola dell’imbarcazione, il numero del
posto di ormeggio e il periodo per il quale l’assegnatario ha corrisposto il canone (singolo anno solare). L’assegnatario deve
affiggere la targa adesiva sull’imbarcazione in modo che sia
visibile dall’esterno, da un osservatore a terra, mentre l’imbarcazione è ormeggiata nel porto. L’assegnatario deve curare la
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manutenzione della targa adesiva, e farsela sostituire, in caso
di distruzione, a proprie spese dal gestore del porto. Il canone
d’ormeggio si paga una volta l’anno per l’anno solare in corso,
come da contratto. Al singolo atto di pagamento l’assegnatario
è chiamato a ritirare una nuova targa adesiva (annua).
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In situazioni d’emergenza che potrebbero essere pericolose per la vita o la salute di persone, o comportare danni
patrimoniali, l’assegnatario deve permettere che a fianco della
sua imbarcazione sia attraccato un secondo natante.

– imbarcazioni lunghe fino a 4 metri
100 punti,
– imbarcazioni lunghe oltre 4 e fino a 6 metri
40 punti,
– imbarcazioni lunghe oltre 6 e fino a 8 metri
25 punti.
(2) L’assegnazione del punteggio ai sensi del presente
articolo si effettua in base ai dati rilevati nel registro delle
imbarcazioni o nella licenza di navigazione dell’imbarcazione.
Ai natanti non soggetti all’obbligo di iscrizione al registro delle
imbarcazioni il punteggio si assegna in base alla lunghezza
effettiva.
(3) Le richieste dei richiedenti non ancora possedenti
un’imbarcazione si valutano con
0 punti.
(4) La richiesta per un natante largo oltre 3 metri
si valuta con
0 punti.
(5) L’assegnazione del punteggio ai sensi del presente
articolo si applica solo alla prima valutazione.
(6) Le richieste per le imbarcazioni da pesca non sono
soggette a valutazione.

Articolo 11

Articolo 16

Articolo 9
(sistemazione dell'ormeggio)
La sistemazione e la manutenzione dell’ormeggio sono
a cura del gestore.
Articolo 10
(attracco di un secondo natante)

(cambiamento straordinario dell'ormeggio)

(visione della lista d'attesa)

In caso di esigenze eventualmente sopraggiunte nella
gestione del porto e dovute a circostanze imprevedibili o forza maggiore, le quali potrebbero compromettere la sicurezza
della navigazione e delle imbarcazioni, il gestore ha la facoltà
di disporre lo spostamento temporaneo del natante ad un altro
ormeggio, a spese dell’assegnatario, comunque per il solo tempo indispensabile all’esecuzione delle necessarie azioni ovvero
fino al cessare delle circostanze di forza maggiore.

L’elenco dei richiedenti redatto sulla base dell’assegnazione dei punteggi è custodito presso il gestore. Ciascun soggetto
interessato può visionare l’elenco dei richiedenti nel rispetto
delle norme che disciplinano la diffusione di informazioni di
carattere pubblico e delle norme in materia di tutela dei dati
personali.

Articolo 12
(limitazione della responsabilità)
Il gestore del porto non assume alcuna responsabilità
per le attrezzature di ormeggio possedute dall’assegnatario
(attrezzature di ormeggio del natante), di cui la qualità, idoneità
e l’installatore siano sconosciuti al gestore o non siano stati
dallo stesso verificati.

IV. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTO
BARCA PERMANENTE
Articolo 13
(criteri di assegnazione del punteggio)
(1) Sulla base delle pervenute richieste di assegnazione
di un posto barca permanente, il gestore del porto procede alla
valutazione delle richieste e redige l’elenco dei richiedenti.
(2) L’assegnazione dei punteggi alle singole richieste
adempienti le condizioni del decreto procede nel rispetto dei
seguenti criteri:
a. tempi d’attesa;
b. categoria del natante.
Articolo 14
(tempi di attesa)
(1) A seconda dei tempi d’attesa, le richieste sono valutate
con il seguente punteggio:
– 1 punto per ogni mese d’attesa.
(2) Il periodo di attesa decorre dal mese successivo a
quello in cui la richiesta è stata presentata, fino al giorno di valutazione. Il punteggio ottenuto negli anni precedenti si somma
a quello assegnato al richiedente nel singolo anno.
Articolo 15
(categoria dell'imbarcazione)
(1) In rapporto alla categoria dell’imbarcazione espressa
in parametri di lunghezza e larghezza del natante, le richieste
si valutano rispettivamente con:

V. CONTENUTI DEL CONTRATTO
DI ORMEGGIO
Articolo 17
(contratto di ormeggio)
In armonia con le disposizioni del decreto, gli elementi del
contratto d’ormeggio sono i seguenti:
– generalità delle contraenti,
– disposizioni generali sui reciproci obblighi e diritti delle
contraenti,
– durata del contratto,
– indicazione del porto e del posto d’ormeggio con il relativo codice, come dal catasto degli ormeggi,
– dati sull’imbarcazione: dimensioni, materiale di costruzione, destinazione,
– richiesta di comunicazione reciproca dei fatti di rilevanza
giuridica scaturenti dalle norme del decreto,
– obblighi concernenti l’assicurazione per responsabilità
dell’imbarcazione,
– pagamento del canone di ormeggio e assenso dell’assegnatario agli obblighi, ai sensi del tariffario vigente del pubblico servizio,
– divieto di danneggiamento degli impianti e strutture portuali e delle altre imbarcazioni, regolazione degli altri rapporti di
risarcimento dei danni,
– obbligo di curare la manutenzione dell’imbarcazione per
garantire che il natante sia sempre sicuro per la navigazione,
che non metta in pericolo le altre imbarcazioni nel porto oppure
altri beni o persone, e che non comprometta l’aspetto dell’area
portuale,
– dichiarazione sulla conoscenza delle sanzioni previste
per violazione delle norme del contratto, del regolamento e del
decreto, compresa la possibilità di rimozione forzata dell’imbarcazione dall’area portuale,
– designazione di un curatore, quando ciò è dettato dal
decreto e dal regolamento,
– pagamento del canone d’ormeggio,
– disposizioni sullo sopraggiungere di circostanze che
giustificano il recesso dal contratto,
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– esclusione della responsabilità del gestore per i danni
che l’imbarcazione dovesse eventualmente subire perché, a
causa della non osservanza dei dettami del decreto, del regolamento e di altre norme, il gestore ha dovuto rimuovere
l’imbarcazione dalla parte acquatica dell’area portuale (disseccamento od altri danni subiti fuori dall’acqua),
– definizione delle cause di cessazione del contratto,
– disposizioni di tutela e diffusione dei dati personali.
VI. STRUTTURE PER IL RIMESSAGGIO E IL RICOVERO
DEI NATANTI
Articolo 18
(strutture per il rimessaggio e il ricovero delle imbarcazioni)
(1) In considerazione delle possibilità di spazio del singolo
porto, nell’allegato al regolamento si specificano uno spazio per
il rimessaggio e uno per il ricovero delle imbarcazioni; si tratta
di regola di due spazi distinti.
(2) Nell’area portuale il gestore contrassegna ed equipaggia gli ambienti per il rimessaggio e per il ricovero delle
imbarcazioni.
(3) Senza il permesso del gestore, gli ambienti di cui al
primo comma del presente articolo non possono essere usati
come depositi di oggetti o carburante, o come rimesse per
automezzi o rimorchi.
Articolo 19
(utilizzo delle strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni)
(1) Per poter effettuare nello spazio per il rimessaggio
lavori di manutenzione sull’imbarcazione, l’assegnatario deve
precedentemente ottenere il consenso del gestore.
(2) L’ambiente per il rimessaggio può essere utilizzato
solamente per eseguire riparazioni minori e lavori di manutenzione ordinaria, per un periodo limitato e nel rispetto delle
norme tecniche in materia.
(3) L’assegnatario deve prenotare lo spazio per il rimessaggio presso il gestore ovvero annunciargli l’intenzionato
utilizzo di detto ambiente con minimo 5 giorni di anticipo, e
rispettare l’accordo sui tempi di utilizzo dello stesso. In caso
contrario, il gestore può ordinarie all’assegnatario di rimuovere l’imbarcazione dallo spazio per il rimessaggio. In caso
di non osservanza di detto ordine, la rimozione si esegue ai
sensi delle norme del decreto sulla rimozione forzata delle
imbarcazioni.
(4) L’ambiente per il rimessaggio delle imbarcazioni deve
avere un pozzetto per la raccolta e lo smaltimento delle acque
di scarico.
(5) Nello spazio per il rimessaggio è concesso lavare
le imbarcazioni, eseguire piccole riparazioni sui natanti e sui
motori, e revisionare le imbarcazioni e i motori, in modo da non
inquinare il mare o il terreno, e con l’obbligo di rimozione dei
rifiuti e dei residui delle operazioni di pulizia.
(6) Dopo l’utilizzo l’assegnatario deve pulire l’ambiente
per il rimessaggio e rimuovere i residui delle pulizie, delle
riparazioni e di altri interventi, depositandoli negli appositi contenitori e cassonetti.
Articolo 20
(utilizzi ammessi delle strutture per il ricovero
delle imbarcazioni)
Il ricovero delle imbarcazioni è ammesso:
– in caso di interventi estesi di riparazione o revisione
(tempi prolungati di fornitura dei pezzi di ricambio, ecc.);
– per la custodia invernale delle imbarcazioni;
– per altri motivi che giustificano l’utilizzo dell’ambiente
per il ricovero (ristrutturazione del porto, ecc.).
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Articolo 21
(modalità di ricovero delle imbarcazioni)
L’imbarcazione può essere depositata nel ricovero sul
rimorchio o su un’appropriata struttura di metallo o legno. L’assegnatario è tenuto a provvedere alla pulizia del ricovero per
l’imbarcazione sia durante sia a conclusione del suo utilizzo.
Articolo 22
(utilizzo delle strutture per il ricovero
delle imbarcazioni)
(1) All’assegnatario è permesso utilizzare lo spazio destinato al ricovero delle imbarcazioni solo dietro il consenso del
gestore e con determinati le condizioni d’uso, l’imbarcazione,
il periodo e la tariffa di utilizzo del ricovero.
(2) Nell’ambiente per il ricovero dei natanti non è ammesso eseguire lavori di manutenzione alle imbarcazioni.
Articolo 23
(accesso alle strutture per il rimessaggio e il ricovero
delle imbarcazioni)
(1) Alle aree destinate al rimessaggio rispettivamente
ricovero delle imbarcazioni i veicoli possono accedere solo
per consegne.
(2) Nelle aree di rimessaggio/ricovero delle imbarcazioni
possono circolare solo gli utilizzatori dei natanti, i soggetti autorizzati dai medesimi, i lavoratori impiegati presso il gestore, gli
addetti alla manutenzione ed alla revisione delle imbarcazioni,
ed altri soggetti autorizzati.
(3) Le altre persone possono circolare nelle aree in oggetto solo in compagnia dei soggetti indicati al precedente
comma.
(4) Nell’area portuale non è permesso parcheggiare o
lasciare veicoli da traino (rimorchi).
Articolo 24
(messa in acqua e alaggio delle imbarcazioni)
(1) La messa in acqua e l’alaggio dell’imbarcazione sono
ammessi previo avviso del gestore, la manutenzione dei natanti è consentita unicamente sugli appositi spazi designati
dal gestore.
(2) Nei porti muniti di rampa (scivolo), l’alaggio e la messa in acqua possono essere effettuati dallo stesso utilizzatore
dell’imbarcazione, previo avviso del gestore del porto.
(3) Se ad effettuare la prestazione è il gestore del porto,
l’utilizzatore paga il servizio secondo la tariffa vigente.
VII. MANUTENZIONE E DEPOSITO DELLE
ATTREZZATURE DA PESCA
Articolo 25
(strutture destinate alla manutenzione ed al deposito delle
attrezzature da pesca)
In considerazione delle possibilità di spazio del singolo
porto, nell’allegato al regolamento si definiscono gli spazi precisi destinati alla manutenzione ed al deposito delle attrezzature
da pesca.
Articolo 26
(manutenzione delle attrezzature da pesca)
(1) La manutenzione, la pulizia e l’asciugatura delle attrezzature da pesca sono ammesse e si eseguono secondo
le istruzioni del gestore del porto, nei punti prestabiliti dotati di
uno scarico collettivo, ed in modo da non inquinare il mare o il
suolo e da non recare disturbo agli altri utilizzatori.
(2) Lo spazio per la manutenzione delle attrezzature da
pesca è stabilito dal gestore del porto.

Uradni list Republike Slovenije
Articolo 27
(deposito delle attrezzature da pesca)
(1) Le attrezzature da pesca devono essere depositate
negli spazi destinati allo scopo ed allestiti in modo unitario,
secondo le istruzioni del gestore.
(2) Le attrezzature da pesca devono essere depositate in
modo da non nuocere all’aspetto del porto od ostacolare gli altri
utilizzatori, e in armonia con le istruzioni del gestore del porto.
(3) Lo spazio per il deposito delle attrezzature da pesca è
stabilito dal gestore del porto.
(4) Il gestore del porto non risponde dei danni o furti delle
attrezzature da pesca.

Št.

IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29
(richieste pervenute)
Le richieste pervenute prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si valutano in concordanza con il presente
regolamento.
Articolo 30
(accessibilità del regolamento)
(1) Il regolamento è accessibile al pubblico presso il gestore del porto.

Stran
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(2) In armonia con le norme in materia di accesso alle
informazioni di carattere pubblico, è dovere del gestore consegnare il regolamento all’utilizzatore.
Articolo 31
(validità)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della RS.
N. 373‑1/2009
Capodistria, 15. febbraio 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

VIII. TIPOLOGIA E CONTENUTI DEGLI ALLEGATI
AL REGOLAMENTO
Articolo 28
Per ciascuno dei porti il gestore determina le seguenti
proprietà e caratteristiche:
A. nella parte testuale con la descrizione del porto:
– la capienza del porto a seconda del tipo, della destinazione, della categoria e delle dimensioni delle imbarcazioni che
il porto può accogliere;
– l’area destinata agli ormeggi giornalieri;
– le modalità di attracco delle imbarcazioni;
– l’allestimento dei rispettivi spazi per il rimessaggio e
per il ricovero delle imbarcazioni, e le condizioni di utilizzo
degli stessi;
– la descrizione dei singoli manufatti e impianti d’infrastruttura;
– la definizione delle strutture e degli impianti soggetti
all'assicurazione;
– le regole per il trattamento dei rifiuti;
– la presenza nel porto del soggetto autorizzato dal gestore (con l’indicazione delle ore d’ufficio), e le modalità di
pubblicazione dell’orario e di altre informazioni di rilevanza
nella stessa area portuale (albo per avvisi);
– il modo di comunicare con il soggetto responsabile del
gestore del porto fuori dall’orario d’ufficio, in caso di emergenze;
– l’eventuale limitazione dell’accesso a singoli impianti e
strutture portuali, da eseguirsi con sbarramenti fisici;
– altre peculiarità inerenti la gestione e l’utilizzo del porto;
B. nei grafici particolareggiati del porto, con contrassegnati:
– i confini delle superfici a mare ed in terraferma;
– i rispettivi spazi per il rimessaggio e il ricovero delle
imbarcazioni;
– gli elementi e gli impianti importanti e d’infrastruttura
(gru, scivoli, albi portuali e sim.);
– lo spazio in cui sono collocati i cassonetti per i rifiuti;
– le diverse parti del porto a seconda della destinazione
e delle dimensioni delle imbarcazioni.
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1056.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478‑775/2008
Koper, dne 12. marca 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – Odl. US,
76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09) ter 27. in 127. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03,
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23.
člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO‑1‑UPB1,
92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07)
je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 11. marca
2010 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s parc. št. 3886/1, k.o. Bertoki, in s parc.
št. 4585/22 k.o. Semedela, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedeni nepremičnini izgubita status grajenega javnega
dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le‑ta pošlje
pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se iz
C 2 lista izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega
pomena.
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III.

Ta sklep velja takoj.
Št. 478-775/2008
Koper, dne 11. marca 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U.
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
DELIBERA
sulla dismissione del bene pubblico edificato
di rilevanza locale
N.: 478‑775/2008
Capodistria, 12 marzo 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sulle autonomie locali
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07‑ZLS – Testo unico ufficiale 2, 27/08 – Sentenza della Corte costituzionale, e 76/08),
gli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta
Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 38/08) e l’articolo 23 della
Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta Ufficiale della
RS nn. 102/04 – ZGO‑1 – Testo unico ufficiale 1, 92/05, 111/05
– Sentenza della Corte costituzionale, 93/05, 120/06 – Sentenza della Corte costituzionale, e 126/07), il consiglio comunale
di Capodistria, nella seduta del 11 marzo 2010, ha approvato
la seguente

DELIBERA
sulla dismissione del bene pubblico edificato
di rilevanza locale
I
Si procede alla dismissione del bene pubblico edificato
di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulle
particelle catastali n. 3886/1, C.c. di Bertocchi, e n. 4585/22,
C.c. di Semedella.
II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione,
dal foglio C 2, dell’annotazione riguardante il bene pubblico
edificato di rilevanza locale.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N.: 478‑775/2008
Capodistria, 11 marzo 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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1057.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478‑774/2008
Koper, dne 12. marca 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – Odl. US,
76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09) ter 27. in 127. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03,
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 21.
člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO‑1‑UPB1,
92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07)
je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 11. marca
2010 sprejel naslednji

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Pri nepremičnini s parc. št. 2005/2, k.o. Dekani, nepremičninah s parc. št. 815/5, 822/4, k.o. Gradin, nepremičnini s parc.
št. 1146/6, k.o. Jernej, nepremičninah s parc. št. 633/4, 634/2,
k.o. Marezige, nepremičninah s parc. št. 1088/2, 1557, k.o.
Plavje, nepremičninah s parc. št. 1912/2, 1913/2, k.o. Pomjan,
nepremičninah s parc. št. 2221/2, 2551/3, k.o. Semedela, nepremičninah s parc. št. 980/9, 2413/3, 979/2, k.o. Sveti Anton,
nepremičnini s parc. št. 147/8, k.o. Škofije, nepremičninah s
parc. št. 44/2, 68/2, 68/3, 1643/2, k.o. Šmarje, nepremičninah s
parc. št. 3332/7, 3333/7, 3318/2, 405/2, k.o. Vanganel, vse last
Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le‑ta pošlje
pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se
pri nepremičnini s parc. št. 2005/2, k.o. Dekani, nepremičninah s parc. št. 815/5, 822/4, k.o. Gradin, nepremičnini s
parc. št. 1146/6, k.o. Jernej, nepremičninah s parc. št. 633/4,
634/2, k.o. Marezige, nepremičninah s parc. št. 1088/2, 1557,
k.o. Plavje, nepremičninah s parc. št. 1912/2, 1913/2, k.o.
Pomjan, nepremičninah s parc. št. 2221/2, 2551/3, k.o. Semedela, nepremičninah s parc. št. 980/9, 2413/3, 979/2, k.o.
Sveti Anton, nepremičnini s parc. št. 147/8, k.o. Škofije, nepremičninah s parc. št. 44/2, 68/2, 68/3, 1643/2, k.o. Šmarje,
nepremičninah s parc. št. 3332/7, 3333/7, 3318/2, 405/2,
k.o. Vanganel, zaznamuje status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
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III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-774/2008
Koper, dne 11. marca 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U.
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
DELIBERA
di acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale

Št.

I
Riguardo ai beni immobili, insistenti: sulla particella
catastale n. 2005/2, C.c. di Dekani, sulle particelle catastali
nn. 815/5, 822/4, C.c. di Gradin, sulla particella catastale
n. 1146/6, C.c. di Jernej, sulle particelle catastali nn. 633/4,
634/2, C.c. di Marezige, sulle particelle catastali nn. 1088/2,
1557, C.c. di Plavje, sulle particelle catastali nn. 1912/2,
1913/2, C.c. di Pomjan, sulle particelle catastali nn. 2221/2,
2551/3, C.c. di Semedella, sulle particelle catastali nn. 980/9,
2413/3, 979/2, C.c. di Sveti Anton, sulla particella catastale
n. 147/8, C.c. di Škofije, sulle particelle catastali nn. 44/2,
68/2, 68/3, 1643/2, C.c. di Šmarje, e sulle particelle catastali
nn. 3332/7, 3333/7, 3318/2, 405/2, C.c. di Vanganel, tutti
proprietà del Comune Città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza
locale.
II
Gli immobili sopra indicati acquistano lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione
comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al
competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di
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III
La presente delibera ha effetto immediato.
N.: 478‑774/2008
Capodistria, 11 marzo 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

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

DELIBERA
di acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
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annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato
di rilevanza locale relativamente ai beni immobili, insistenti:
sulla particella catastale n. 2005/2, C.c. di Dekani, sulle
particelle catastali nn. 815/5, 822/4, C.c. di Gradin, sulla
particella catastale n. 1146/6, C.c. di Jernej, sulle particelle
catastali nn. 633/4, 634/2, C.c. di Marezige, sulle particelle
catastali nn. 1088/2, 1557, C.c. di Plavje, sulle particelle
catastali nn. 1912/2, 1913/2, C.c. di Pomjan, sulle particelle
catastali nn. 2221/2, 2551/3, C.c. di Semedella, sulle particelle catastali nn. 980/9, 2413/3, 979/2, C.c. di Sveti Anton,
sulla particella catastale n. 147/8, C.c. di Škofije, sulle particelle catastali nn. 44/2, 68/2, 68/3, 1643/2, C.c. di Šmarje, e
sulle particelle catastali nn. 3332/7, 3333/7, 3318/2, 405/2,
C.c. di Vanganel.

N.: 478‑774/2008
Capodistria, 12 marzo 2010

Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sulle autonomie locali
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07‑ZLS – Testo unico ufficiale 2, 27/08 – Sentenza della Corte costituzionale, e 76/08),
gli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta
Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 38/08) e l’articolo 21 della
Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta Ufficiale della
RS nn. 102/04‑ZGO‑1 – Testo unico ufficiale 1, 92/05, 111/05 –
Sentenza della Corte costituzionale, 93/05, 120/06 – Sentenza
della Corte costituzionale, e 126/07), il consiglio comunale di
Capodistria, nella seduta del 11 marzo 2010, ha approvato la
seguente

25 / 26. 3. 2010 /

KRANJSKA GORA
1058.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Ureditvenega načrta Planica (R/R1)

Na podlagi 55., 46. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07,
122/08) je župan Občine Kranjska Gora sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev
Ureditvenega načrta Planica (R/R1)
1. člen
Ocena stanja in razlog za pripravo sprememb
in dopolnitev UN
S tem sklepom župan Občine Kranjska Gora določa, da
se pripravijo spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta
Planica‑ R/R1 UN, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Gorenjske, št. 28/01.
Glede na to da je od sprejema odloka preteklo že veliko
časa, so v tem času spremenili tako predpisi s področja urejanja prostora kot pogoji, ki jih morajo izpolnjevati športni objekti,
zaradi česar je potrebno ustrezno dopolniti ureditveni načrt.
2. člen
Območje UN
Območje ki se ureja z Ureditvenim načrtom Planica, je
določeno z veljavnim prostorskim planom Občine Kranjska
Gora in označeno z označbo R R1‑ UN.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za spremembe ureditvenega načrta se izdelajo strokovne podlage z idejno rešitvijo ureditve območja. Na podlagi
strokovnih podlag in idejnih rešitev ureditve se uskladijo interesi investitorja – Ministrstva za šolstvo in šport RS in Občine
Kranjska Gora.

Stran

3404 /

Št.

25 / 26. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije
4. člen

Roki za pripravo UN in njegovih posameznih faz
Okvirni terminski plan priprave in sprejema UN je na
slednji:
Meseci

1

2

3

4

5

6

7

Opravila v postopku

Akterji

sklep o pripravi

občina

X

strok. podlage + idejne rešitve

načrtovalec

XXXX

izdelava osnutka UN

načrtovalec

XX

pridob. smernic – 30 dni in uskl.

nos. urej.

XX

dopolnitev osnutka UN

načrtovalec

javna razgrnitev UN – 30 dni

občina

XXXX

javna obravnava

občina

X

strokovna stališča

načrtovalec

X

stališča do prip. in predlogov

OS

X

dopolnitev predloga UN

načrtovalec

X

mnenja k predl. UN – 30 dni

nosilci urej.

X

obravnava UN – sprejem

OS

objava v uradnem glasilu

občina

X

končni elaborat (po objavi)

načrtovalec

X

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje v
roku 30 dni od prejema vloge, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Kranj
3. Zavod za varstvo narave, OE Kranj
4. javni zavod Triglavski narodni park
5. Zavod za gozdove OE Bled
6. Občina Kranjska Gora (za lokalne ceste in javno razsvetljavo)
7. Komunala Kranjska Gora d.o.o. (za vodovod, odpadne
vode in odpadke)
8. Elektro Gorenjske d.d. (za električno energijo)
9. Telekom Slovenije, d.d., Enota Kranj (za telekomunikacije)
10. UPC Telemach d.o.o. (za kabelsko komunikacijo).
6. člen
Stroške, ki bodo nastali pri pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, krije Ministrstvo za šolstvo in šport.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu ter velja z dnem objave. Občina Kranjska
Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 351/16-26/2000-BP
Kranjska Gora, dne 19. marca 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

XX
XX

XXX
X

KUZMA
1059.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja preostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
v I. polletju 2010 v Občini Kuzma

Na podlagi tretjega odstavka 49. 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
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) in 15. člena Statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na
21. redni seji dne 26. februarja 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
v I. polletju 2010 v Občini Kuzma
I.
Občinski svet Občine Kuzma bo storitve javne službe
odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe
javne infrastrukture, le‑to v I. polletju 2010 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 Kuzma, je cena v višini 95,16
EUR, h kateri se prištevajo 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 Kuzma 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 Kuzma 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. 900-0001/2010-2
Kuzma, dne 26. februarja 2010
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

1060.

Letni program športa v Občini Kuzma
za leto 2010

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98, 110/02 – ZGO‑1 in 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in
31/00 – popr.) in 15. člena Statuta Občine Kuzma je Občinski
svet Občine Kuzma na 21. redni seji dne 26. februarja 2010
sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Kuzma za leto 2010
Na podlagi 7. člena Zakona o športu se izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, na ravni
lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni
program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih
sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu
Občine Kuzma.
V Občini Kuzma se s športno dejavnostjo trenutno ukvarja 10 izvajalcev športnih dejavnosti: klubov, društev, zvez ter
drugih. Večina klubov in športnih društev se združuje v okviru
Športne zveze Občine Kuzma, ter športna dejavnost v Osnovni
šoli Kuzma.
Športne panoge bodo v skladu z merili razvrščene po
prednostni listi.
Program športa določa vsebine, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo
uresničevanje, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z
letnim programom, se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog.
Športni programi so razdeljeni na posamezne vsebine ter
razvojne in strokovne naloge v športu.

Št.

25 / 26. 3. 2010 /

Stran

3405

1. Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija;
2. Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge (v nadaljevanju: naloge):
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev in Športne zveze,
– propagandna dejavnost v športu,
– športne prireditve,
– promocija športa in občine s športom,
– športni objekti,
– mednarodna dejavnost v športu,
– informacijski sistem na področju športa.
Proračun Občine Kuzma je bil že sprejet. Sredstva za
izvajanje programov športa se s tem letnim programom razporedijo po vsebinah programov, razvojnih ter strokovnih nalogah po Pravilniku za vrednotenje letnega programa športa v
Občini Kuzma in Merilih in normativih za vrednotenje letnega
programa športa.
Postavka: 4120006.
Dotacije klubom in društvom 20.000,00 EUR.
Skupaj vrednost Letnega programa športa Občine Kuzma
20.000,00 EUR.
Na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega
programa športa v Občini Kuzma za leto 2010 in v skladu
Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini
Kuzma, se dodeljujejo sredstva namenjena izvedbi letnega
programa športa izvajalcem športnih programov.
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– delovanje športnih društev, klubov in zvez.
1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
Občina sofinancira naslednje programe interesne vzgoje
predšolskih otrok:
1. “Zlati sonček” in “Ciciban planinec”
2. “Naučimo se plavati”
3. Programi športnih društev in drugih izvajalcev
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6
do 15 let)
Občina sofinancira naslednje programe interesne športne
vzgoje šoloobveznih otrok:
1. “Zlati sonček” in “Krpan”
2. “Naučimo se plavati”
3. Programi športnih društev in drugih izvajalcev
1.3. Občinska, medobčinska in področna šolska tekmovanja:
1.4. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)
Občina sofinancira naslednje programe interesne športne
vzgoje mladine:
1.5. Programi športnih društev in drugih izvajalcev
2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (Športne šole)
2.1. Otroške športne šole
Program otroških športnih šol predvideva sofinanciranje
vadbe posameznikov in ekip
I. stopnje športnih šol (cicibani in cicibanke), II. stopnje
športnih šol (mlajši dečki in deklice) in III. stopnje športnih
šol (starejši dečki in deklice). Mladi športniki, ki so vključeni
v te programe, nastopajo v tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih zvez do naslova državnega prvaka. Sredstva so
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namenjena sofinanciranju strokovnega kadra in materialnih
stroškov programa ter najema športnega objekta.
2.2. Mladinske športne šole
Program mladinskih športnih šol predvideva sofinanciranje vadbe posameznikov in ekip IV. stopnje športnih šol (mlajši
mladinci in mladinke) in V. stopnje športnih šol (starejši mladinci
in mladinke). Mladi športniki, ki so vključeni v te programe,
nastopajo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez
do naslova državnega prvaka.
Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnega kadra, materialnih stroškov in stroškov najema objekta.
2.3. Kakovostni in vrhunski šport
V program so vključene članske kategorije, ki izpolnjujejo
določene pogoje.
V program vrhunskega športa so vključeni športniki mednarodnega in perspektivnega razreda.
2.4. Delovanje društev
Program delovanja društev predvideva sofinanciranje delovanja za športna društva in klube. Sofinancirana bo dejavnost
društev in klubov s plačano članarino.
Merila za sofinanciranje teh programov so: število članov društva, število registriranih tekmovalcev, upoštevani bodo
olimpijski športi ter tradicija panoge v občini.
2.5. Sofinanciranje strokovnega dela
Izbranim klubom in društvom bomo sofinancirali strokovni
kader, kolikor bodo zadostili vsem pogojem meril.
3. Športna rekreacija
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
– športna rekreacija,
3.1. Športna rekreacija
Program športne rekreacije odraslih predvideva sofinanciranje strokovnega kadra za vadbo vadbenih skupin društev.
Programi se sofinancirajo v obsegu največ 80 ur letno, za
vadbene skupine od 12–20 članov.
3.2. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Sredstva so namenjena izvajalcem športa v Občini Kuzma, ki pošiljajo svoje člane na programe izobraževanja na
področju športa (pridobivanje ustreznih nazivov in licenc).
3.3. Športne prireditve
Program predvideva sofinanciranje že tradicionalnih kakovostnih športnih prireditev ter športno‑rekreativnih prireditev, ki imajo večletno tradicijo, so primerne za vse starostne
kategorije.
4. Delovanje športne zveze
Pokrivanje stroškov delovanja Športne zveze Kuzme:
delo organov zveze, mat. stroški.

Uradni list Republike Slovenije
ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Metlika za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za
leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje: v EUR (brez centov)
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki v višini
7.643.010
– odhodki v višini
6.859.793
– proračunski presežek
783.217
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil in prodaja kap.
deležev
4.840
– dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
– prejeta minus dana posojila in spremembe
kap. deležev
4.840
c) v računu financiranja:
– dolgoročno zadolževanje
0
– odplačilo dolgoročnega kredita
203.894
– neto zadolževanje
203.894
– povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
584.163
– stanje sredstev na računih konec preteklega leta
332.193
– stanje sredstev na računih 31. 12. 2009
916.356
d) Proračunska rezerva občine
109.053.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del
zaključnega računa proračuna.
3. člen
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-29/2010
Metlika, dne 17. marca 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

Št. 900-001/2010-9
Kuzma, dne 26. februarja 2010
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

METLIKA
1061.

Zaključni račun proračuna Občine Metlika
za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up‑2925/07‑15,
U‑I‑21/07‑18, 76/08, 100/08 Odl. US: U‑I‑427/06‑9, 79/09),
98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 19. člena Statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 14/09) je Občinski svet Občine Metlika na
25. redni seji dne 17. 3. 2010 sprejel

1062.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Metlika

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 8. člena Zakona o javnih cestah /ZJC‑UPB1/ (Uradni
list RS, št. 33/06, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09 in 109/09),
149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO‑1‑UPB1/ (Uradni list
RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08 in 108/09), 2. in
3. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ,
št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90,
10/91, 17/91‑I – ZUDE, 13/93 ZP‑G, 66/93 ZP‑H, 66/00 Odl.
US, 61/02 Odl. US, 110/02 – ZGO‑1 in 2/04 ZZdrI‑A), Zakona
o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 61.
in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS‑UPB2/ (Uradni
list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US in
79/09) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št.
14/09) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne
17. 3. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, način in obliko lokalnih gospodarskih javnih služb, ki jih zagotavlja Občina Metlika.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem
odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi
in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem
interesu zagotavlja Občina Metlika, zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati
na trgu.
Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička
podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in
drugih standardov in normativov.
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– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način
njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe, ki so lastnina lokalne skupnosti ter
del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom
občine;
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarskih javnih služb.
7. člen
Gospodarske javne službe iz četrtega in petega člena
tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, razen,
če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske
javne službe ni določeno drugače.
8. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje
gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu
opravljanja posamezne gospodarske javne službe.

II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Lokalne gospodarske javne službe se delijo na obvezne
in izbirne.
4. člen
Obvezne gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja Občina Metlika so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih cest.
5. člen
Izbirne gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja Občina Metlika so:
1. pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč,
2. pogrebna dejavnost,
3. urejanje javne razsvetljave,
4. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
5. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
6. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
7. dejavnost plakatiranja in oglaševanja.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo
tudi druge dejavnosti, ki jih določi Občinski svet Občine Metlika.
6. člen
Občina Metlika skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah, z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali več
gospodarskih javnih služb, natančneje določi naloge, ki se izvajajo v okviru posamezne gospodarske javne službe ter način
izvajanja gospodarske javne službe, tako da je zagotovljeno
njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, in sicer zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev;

III. UPORABA JAVNIH DOBRIN
9. člen
Javne dobrine so pod enakimi z zakonom ali odlokom
lokalne skupnosti določenimi pogoji dostopne vsakomur.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če z zakonom ali
na njegovi podlagi izdanim predpisom za posamezne primere
ni določeno drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali odlok
lokalne skupnosti za posamezne primere ne določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
10. člen
Občina Metlika zagotavlja gospodarske javne službe v
naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– s sklenitvijo javno‑zasebnega partnerstva v obliki javno‑naročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.
1. Režijski obrat
11. člen
Gospodarska javna služba se izvaja v režijskem obratu,
kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe
neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje, javni
gospodarski zavod ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska
enota v okviru občinskih služb Občine Metlika.
2. Javni gospodarski zavod
12. člen
Občina ustanovi javni gospodarski zavod za opravljanje
ene ali več gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti izvajajo
kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven občinske uprave ali lokalnih služb.
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3. Javno podjetje

13. člen
Gospodarska javna služba se opravlja v javnem podjetju,
kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb
večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za
dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
Javno podjetje ustanovi lokalna skupnost kot podjetje v
lasti lokalne skupnosti.
4. Javno-zasebno partnerstvo
14. člen
V primeru, da je sprejeta odločitev, da se gospodarska
javna služba izvaja s koncesijskim razmerjem, Občina Metlika
(koncedent) izbere koncesionarja po postopku sklepanja koncesijskega razmerja skladno z določili tega odloka, koncesijskega akta, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o
javno‑zasebnem partnerstvu.
Koncesijski akt je obvezen in ga sprejme Občinski svet
Občine Metlika.
Koncesija se lahko podeli za posamično gospodarsko
javno službo ali pa v določenih smiselnih skupinah. Odločitev
o tem je vsebovana v koncesijskem aktu.
Koncesionar mora biti izbran na pregleden način in po
predpisanem postopku.
Javno‑naročniško razmerje je odplačno razmerje med
naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba
gradnje ali storitve v skladu s predpisi o javnem naročanju in
javno‑zasebnem partnerstvu.
5. Oblike zagotavljanja posameznih gospodarskih
javnih služb
15. člen
I. Občina Metlika zagotavlja v okviru javnega podjetja
Komunala Metlika d.o.o izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. urejanje in čiščenje javnih površin,
5. vzdrževanje občinskih cest,
6. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
7. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
8. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
9. dejavnost plakatiranja in oglaševanja.
Komunala Metlika izvaja gospodarske javne službe navedene v prejšnjem odstavku na celotnem območju Občine
Metlika.
II. Občina Metlika zagotavlja v okviru javnega podjetja
Cerod, center za ravnanje z odpadki, d.o.o. izvajanje naslednje
gospodarske javne službe:
1. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cerod d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo navedeno v
prejšnjem odstavku na celotnem območju Občine Metlika.
III. Občina Metlika zagotavlja s podelitvijo koncesije izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
1. pogrebna dejavnost,
2. urejanje javne razsvetljave,
3. dejavnost oskrbe s paro in vročo vodo.
S podelitvijo koncesije se zagotovi izvajanje gospodarskih
javnih služb navedenih v prejšnjem odstavku na celotnem ob-

Uradni list Republike Slovenije
močju Občine Metlika, razen če z odlokom o načinu izvajanja
posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
IV. Pokopališko dejavnost ter urejanje pokopališč zagotovijo mestna oziroma krajevne skupnosti.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
16. člen
Strokovno‑tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v zakonu o gospodarskih
javnih službah, opravlja pristojni oddelek občinske uprave.
17. člen
Strokovno‑tehnične, organizacijske in razvojne naloge na
področju gospodarskih javnih služb so naloge, ki se nanašajo
zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb;
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb;
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov;
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev;
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih
služb;
– financiranje gospodarskih javnih služb;
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to
kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih
javnih služb;
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni
to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih
javnih služb.
Naloge iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se
lahko iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela poverijo za
to ustrezno usposobljeni in registrirani izvajalski organizaciji ali
samostojnemu izvajalcu.
Za izvajanje nalog, ki se z odlokom lahko prenesejo na
izvajalca gospodarske javne službe morajo biti zagotovljena
sredstva v proračunu Občine Metlika.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
18. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje Svet
uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju Svet uporabnikov). Svet uporabnikov ima predsednika in štiri člane, ki
jih izmed občanov Občine Metlika imenuje Občinski svet
Občine Metlika. Pri sestavi Sveta je potrebno upoštevati teritorialno oziroma sorazmerno zastopanost vseh delov
občine in interesov prizadetih uporabnikov javnih dobrin.
Mandatna doba Sveta uporabnikov je vezana na mandatno
dobo občinskega sveta.
Svet uporabnikov opravlja naslednje naloge:
– usklajuje interese prebivalcev mestne in krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge občinskemu svetu, županu
in občinski upravi;
– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav
v razmerju do občinskega sveta in župana;
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev in
opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave;
– daje pobude in predloge v zvezi z uporabo javnih dobrin
in izvajanjem gospodarskih javnih služb iz tega odloka.
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19. člen
Občina Metlika zagotovi materialne in finančne pogoje za
delo Sveta uporabnikov.
20. člen
Občinski svet in občinska uprava sta dolžna obravnavati
pripombe in predloge Sveta uporabnikov.
Občinski svet je dolžan obvestiti Svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu,
občinska uprava pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je
prejela pripombo ali predlog Sveta.
21. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani
izvajalca gospodarske javne službe, lahko uporabnik od občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o
njegovi pravici, za katero meni, da je kršena in naloži izvajalcu
ustrezno ravnanje.
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28. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94 in 90/07) in Odlok o načinu in pogojih
podelitve koncesije za dejavnost oglaševanja (Uradni list RS,
št. 73/98).
Do uveljavitve odlokov o posameznih gospodarskih javnih
službah veljajo sprejeti odloki.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2010
Metlika, dne 17. marca 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

VII. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
22. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz sredstev proračuna Občine Metlika,
– z drugimi viri v skladu s predpisi.
23. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega
uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitev, ki je lahko
tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki
ga določi zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti
njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se
odloči o subvencioniranju cene, se določi tudi višina in vir
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
24. člen
Kadar uporabniki javnih dobrin niso določljivi ali kadar
uporaba javnih dobrin ni izmerljiva, se financiranje javnih služb
zagotovi iz proračuna.
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije
iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
25. člen
Za financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb lahko
občina predpiše dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.

MEŽICA
1063.

Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse
za obremenjevanje tal na območju
Občine Mežica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09),
34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 108/09) in 15. člena Statuta
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 19. redni seji dne 16. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o ukinitvi Odloka o plačilu takse
za obremenjevanje tal na območju
Občine Mežica
1. člen
Ukine se Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal na
območju Občine Mežica (Uradni list RS, št. 45/08).
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010.
Št. 426-1/2008-2
Mežica, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Javno podjetje Komunala Metlika prične z izvajanjem javne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest na območjih
Občine Metlika izven mesta Metlika ter na pločnikih ob državnih
cestah v naseljih s 1. 7. 2010.
27. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo
odloki, ki podrobneje urejajo način izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb, in sicer v roku 10 mesecev po uveljavitvi
tega odloka.

MORAVSKE TOPLICE
1064.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice

Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI‑H (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01,
69/02 in 28/03) sta Občinski svet Občine Moravske Toplice na
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26. seji dne 21. 12. 2009 in Svet madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice na seji dne 16. 12.
2009 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/97,
51/07, 71/08) se v prvi alineji 2. člena črta besedilo »in v Filovcih št. 13«.
Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– enota vrtca Filovci, v Filovcih št. 13«.
2. člen
Drugi stavek 15. člena odloka se spremeni tako, da se
glasi: »Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
Doda se tretji stavek, ki se glasi: »Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev tako, da se zagotovi
njihova enakomerna zastopanost v svetu; in sicer: iz enote
Fokovci, Prosenjakovci, Martjanci in Moravske Toplice po
en predstavnik in iz enote Bogojina in Filovci skupno en
predstavnik.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Dva predstavnika delavcev v svet zavoda se morata
izvoliti najpozneje šest mesecev po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega
odloka, in članom, ki bodo izvoljeni v skladu z tem odlokom,
poteče mandat s potekom mandata sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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vanja – ZOFVI‑H (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01,
69/02 in 28/03) sta Občinski svet Občine Moravske Toplice
na 26. seji dne 21. 12. 2009 in Svet MNSS Občine Moravske
Toplice na seji dne 16. 12. 2009 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci,
Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva
1. člen
Prvi stavek 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno‑izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole
Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva (Uradni list RS, št. 11/97, 22/97, 23/99, 51/07, 71/08) se spremeni tako, da se glasi: »Svet šole šteje enajst članov, ki jih
sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Dva predstavnika delavcev v svet šole se morata izvoliti
najpozneje šest mesecev po uveljavitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega
odloka, in članom, ki bodo izvoljeni v skladu z tem odlokom,
poteče mandat s potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-00026/2009(502)
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

Št. 007-00024/2009(502)
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009

Predsednik Sveta
Madžarske narodne samoupravne
skupnosti
Občine Moravske Toplice
Tibor Vöröš l.r.

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
Predsednik Sveta
MNSS Občine Moravske Toplice
Tibor Vöröš l.r.

1066.
1065.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne
šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános Iskola
Pártosfalva

Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Bogojina

Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI‑H (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in
69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na
26. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Bogojina
1. člen
Prvi stavek 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
(Uradni list RS, št. 2/97, 22/97, 23/99, 51/07, 71/08) se
spremeni tako, da se glasi: »Svet šole šteje enajst članov,
ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Dva predstavnika delavcev v svet šole se morata izvoliti
najpozneje šest mesecev po uveljavitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega
odloka, in članom, ki bodo izvoljeni v skladu z tem odlokom,
poteče mandat s potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-00025/2009(502)
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

1067.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Fokovci

Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI‑H (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in
69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na
26. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Fokovci
1. člen
Prvi stavek 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
(Uradni list RS, št. 2/97, 22/97, 23/99, 51/07, 71/08) se
spremeni tako, da se glasi: »Svet šole šteje enajst članov,
ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.«
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Dva predstavnika delavcev v svet šole se morata izvoliti
najpozneje šest mesecev po uveljavitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega
odloka, in članom, ki bodo izvoljeni v skladu z tem odlokom,
poteče mandat s potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-00027/2009(502)
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

1068.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena
lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna
šola Ivan Cankar Bogojina«

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09)
in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu s 65. členom
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00,
127/06) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni
seji dne 21. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina –
imetnik pravice uporabe: Osnovna šola
Ivan Cankar Bogojina«
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Ivan Cankar
Bogojina« na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 3431/3,
– parc. št. 3431/4,
– parc. št. 3439/1,
– parc. št. 3439/4, vse vpisane v z.k. vložku št. 492, k.o.
Bogojina.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status »družbena lastnina‑imetnik pravice uporabe: Osnovna
šola Ivan Cankar Bogojina« in postanejo last Občine Moravske
Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske
Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00029/2009(502)
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
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Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno
ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi
OLO Martjanci« in pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09)
in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine
Moravske Toplice na 26. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko
premoženje v splošni rabi v upravi OLO
Martjanci« in pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »splošno ljudsko
premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci« na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 21,
– parc. št. 141,
– parc. št. 163,
– parc. št. 453/2,
– parc. št. 483,
– parc. št. 511,
– parc. št. 527,
– parc. št. 654,
– parc. št. 737,
– parc. št. 954,
– parc. št. 957,
– parc. št. 1231,
– parc. št. 1321,
– parc. št. 1355,
– parc. št. 1421/1,
– parc. št. 1438,
– parc. št. 1453,
– parc. št. 1514,
– parc. št. 1556,
– parc. št. 1678,
– parc. št. 1687,
– parc. št. 1781,
– parc. št. 1928,
– parc. št. 1934,
– parc. št. 2005,
– parc. št. 2037,
– parc. št. 2110,
– parc. št. 2129,
– parc. št. 2185,
– parc. št. 2199,
– parc. št. 2242,
– parc. št. 2357,
– parc. št. 2425,
– parc. št. 2454,
– parc. št. 2461,
– parc. št. 2564,
– parc. št. 2565,
– parc. št. 2566,
– parc. št. 2567,
– parc. št. 2568,
– parc. št. 2569,
– parc. št. 2570,
– parc. št. 2571,
– parc. št. 2572,
– parc. št. 2573,
– parc. št. 2574,
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– parc. št. 2576,
– parc. št. 2577,
– parc. št. 2579,
– parc. št. 2581,
– parc. št. 2578,
– parc. št. 2575,
– parc. št. 2580, vse vpisane v z.k. vložku št. 167, k.o.
Fokovci.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi
OLO Martjanci« in postanejo last Občine Moravske Toplice,
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice,
matična številka: 5883164000.
3. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa, razen pri
parc. št. 2199, se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist
Občine Moravske Toplice ter vknjižba zaznambe, da imajo
nepremičnine status grajeno javno dobro lokalnega pomena
– javne poti.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00028/2009(502)
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

1070.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni
lastnini

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08
in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet
Občine Moravske Toplice na 27. redni seji dne 24. 2. 2010
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
1. člen
Ukine se status zemljišča v družbeni lastnini na naslednjih
zemljiščih:
– parc. št. 193
– parc. št. 353/1
– parc. št. 353/2
– parc. št. 357
– parc. št. 827
– parc. št. 968/1
– parc. št. 1475, vse vpisane v z.k. vložku št. 246, k.o.
Tešanovci.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
status zemljišča v družbeni lastnini – imetnik pravice uporabe:
Krajevna skupnost Tešanovci.
Nepremičnine parc. št. 193, 357 in 827 postanejo last
Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
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9226 Moravske Toplice; nepremičnine parc. št. 353/1, 353/2,
968/1 in 1475 pa postanejo last Krajevne skupnosti Tešanovci,
Tešanovci 32, 9226 Moravske Toplice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00002/2010(502)
Moravske Toplice, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

PREBOLD
1071.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Prebold

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 14/10)
in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06)
je Občinski svet Občine Prebold na 29. redni seji dne 11. 3.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno‑izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Prebold (Uradni list RS, št. 6/97) se v 8. členu
prvi odstavek spremeni in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»– Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev: trije predstavnika matične
šole Prebold, dva predstavnika vrtca Prebold,
– trije predstavniki staršev: dva predstavnika staršev šole,
en predstavnik staršev vrtca.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 102-1/2010
Prebold, dne 11. marca 2010

Št.

Pravilnik o enkratnem prispevku
za novorojence v Občini Prebold

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 14/10)
in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06)
je Občinski svet Občine Prebold na 29. redni seji dne 11. 3.
2010 sprejel
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PRAVILNIK
o enkratnem prispevku za novorojence
v Občini Prebold
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega prispevka za
novorojence družinam z območja Občine Prebold, rojene v
tekočem letu. Določa postopek, upravičence in višino enkratnega prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna pomoč novorojencu, s katerim se družini
zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo prispevka se zagotovijo v proračunu
Občine Prebold.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec oziroma eden od
staršev pod pogojem, da sta eden od staršev in novorojenec
državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v
Občini Prebold.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do
prispevka tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima
stalno prebivališče v Občini Prebold.
4. člen
Občinska uprava, na podlagi podatkov matične službe,
obvesti upravičence o njihovi pravici do prispevka po tem
pravilniku.
5. člen
Upravičenec prejme darilni bon, z vpisano vrednostjo, na
županovem slavnostnem sprejemu novorojencev.
6. člen
Višino enkratnega prispevka se določi s sprejemom Proračuna Občine Prebold na predlog Odbora za negospodarstvo
in javne službe družbenih.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojencev Občini Prebold
(Uradni list RS, št. 64/04).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102/1/2010
Prebold, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
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Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči
v Občini Prebold

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09
in 14/10), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS,
št. 81/06) in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – pop., 41/07 – pop., 122/07) je Ob-
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činski svet Občine Prebold na 29. redni seji dne 11. 3. 2010
sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini
Prebold
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodeljevanja socialnih pomoči v Občini Prebold.
2. člen
Do socialne pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Prebold, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna socialna pomoč
občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev
socialne stiske.
Upravičenci do socialne pomoči so:
– občan, ki je upravičen do denarne socialne pomoči kot
edinega vira za preživljanje po zakonu o socialnem varstvu;
– posameznik ali družina, ki se zaradi težje bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče ali drugih
izjemnih razmer, ki pogojujejo tovrstno pomoč, znajde v težki
materialni situaciji;
– družina in posamezniki, ki za največ 15% presegajo
cenzus za denarno socialno pomoč;
– družina je trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev
socialnovarstvenih pomoči.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku enkratna
denarna pomoč, ki se dodeljuje praviloma enkrat letno. Pri
določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in
prejemki po 27. in 28. členu Zakona o socialnem varstvu.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je
posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh
mesecih pred vložitvijo zahtevka.
4. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu občine. Na podlagi sprejetega proračuna občine za tekoče
leto se določi višina sredstev za denarne pomoči iz 3. člena
tega pravilnika.
5. člen
Enkratna denarna pomoč za upravičence iz 2. člena tega
pravilnika je namenjena za:
– nakup ozimnice in kurjave;
– nakup šolskih potrebščin;
– plačilo šolskih kosil osnovnošolcev;
– doplačilo šole v naravi in letovanj socialno ogroženih
otrok;
– doplačilo zdravstvenih storitev in ortopedskih pripomočkov invalidom, ki so nujno potrebna, pa jih ZZZS ne pokriva;
– drugi stroški in izdatki, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca,
ki se ocenijo v sodelovanju s Centrom za socialno delo;
– regresiranje obveznih dejavnosti učencev iz socialno
ogroženih družin.
6. člen
Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 50,00 € in
največ do višine enega minimalnega dohodka samske osebe
oziroma družine v skladu s 25.a členom Zakona o socialnem
varstvu. Višina enkratne denarne pomoči se lahko izjemoma
poveča za 50% ob upoštevanju težkih socialnih razmer upravičenca.
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7. člen
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno izvajalcu, izdajatelju računa za blago ali storitev, za katere je
upravičenec vložil prošnjo.
Denarne pomoči, ki so namenjene nakupu šolskih potrebščin, plačilu šolskih kosil, doplačilu šole v naravi in
letovanja, ter regresiranje obvezne dejavnosti učencev, se
dodelijo na predlog šolskih svetovalnih delavcev.
Doplačilo zdravstvenih storitev se odobri v skladu z
določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.
8. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem
znesku, kot bi mu pripadla po tem pravilniku, ali se mu ne
dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku
ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso
družinski člani po Zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu skupaj
z upravičencem.
9. člen
Izjemoma, ob izredno težki materialni ogroženosti posameznika in družine, je mogoče dodeliti denarno pomoč za
premostitev trenutne materialne ogroženosti tudi takrat, ko
občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika, vendar
ne več kot za 50%.
10. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne socialne pomoči vodi delavec občinske uprave, pristojen za socialno varstvo. V posameznih postopkih lahko
pridobi tudi mnenje Centra za socialno delo Žalec.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitve socialne pomoči
pri občinski upravi na obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne
denarne pomoči«. K vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna
dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Občinska uprava preveri podatke iz vloge in dokazil in
odloči o upravičenosti do dodelitve in višini denarne pomoči
z odločbo v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana
Občine Prebold. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik
pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold
(Uradni list RS, št. 113/04).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 154-1/2010
Prebold, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
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PUCONCI
1074.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov
v Občini Puconci

Na podlagi 21. člena in v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) 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 dne 25. 2.
2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti in kulturnih projektov
v Občini Puconci
(Uradni list RS, št. 76/05 in 38/06)
1. člen
V 18. členu se prva alineja Redna dejavnost društva iz
števila točk 150 spremeni v fiksen znesek 200 €.
2. člen
V 19. členu se pod tretjo alinejo doda nova alineja: honorar za glasbeno spremljavo (za vsakega muzikanta na 1 vajo,
za največ 3 glasbenike), ki se ovrednoti z 2 točkama.
Alineji, Nastop izven Pomurja in Udeležba na mednarodni
prireditvi izven države s promocijo občine v 19. členu, se razčlenita in točkujeta glede na število udeležencev:
– do 10 udeležencev
100 točk
– od 11 do 20 udeležencev
150 točk
– nad 20 udeležencev
200 točk.
3. člen
V 20. členu se alineji Nastop izven Pomurja in Udeležba
na mednarodni prireditvi izven države s promocijo občine razčlenita in točkujeta glede na število udeležencev:
– do 10 udeležencev
100 točk
– od 11 do 20 udeležencev
150 točk
– nad 20 udeležencev
200 točk.
4. člen
V 21. členu se pod drugo alinejo doda nova alineja: honorar za glasbeno spremljavo (za vsakega muzikanta na 1vajo, za
največ 3 glasbenike), ki se ovrednoti z 2 točkama.
Alineji, Nastop izven Pomurja in Udeležba na mednarodni
prireditvi izven države s promocijo občine v 21. členu, se razčlenita in točkujeta glede na število udeležencev:
– do 10 udeležencev
100 točk
– od 11 do 20 udeležencev
150 točk
– nad 20 udeležencev
200 točk.
5. člen
V 22. členu se pri prijavnini za šolanje, seminarje in
strokovno izpopolnjevanje poveča število točk na 60 točk na
udeleženca na dan z dosedanjih 30 točk na udeleženca, če se
plača kotizacija. Če ni kotizacije, ostane 30 točk.
6. člen
V 23. členu se Jubileji društev in skupin ovrednotijo v
evrih, glede na število let delovanja. Za 10 let delovanja je
znesek 100 €, za 20 let je 150 € in za 25 let je 200 €. Za vsakih
nadaljnjih 5 let je znesek 20 €.
7. člen
V 24. členu se novoustanovljenemu društvu za prvo leto
dodeli namesto 100 toč fiksen znesek 400 €.
8. člen
V 25. členu se za posebne dosežke skupinam prizna 200
točk na leto, namesto sedanjih 100 točk. Na koncu člena se doda
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še novi stavek: V primeru, da v tekočem letu ni na razpolago
sredstev, se nakazilo prenese v naslednje koledarsko leto.
9. člen
V 28., 29. in 30. členu se zadnja alineja spremeni in se
pravilno glasi: da predlagatelj zagotovi najmanj 50% lastno
udeležbo ali druge vire pri kritju stroškov.
10. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, kriteriji vrednotenja pa se uporabljajo
za izvedene programe v času od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 007-0009/2010
Puconci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

1075.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju programov
in projektov na področju turizma v Občini
Puconci

Na podlagi 21. člena in v povezavi s 101. členom Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) 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 dne 25. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju programov in projektov
na področju turizma v Občini Puconci
(Uradni list RS, št. 38/06)
1. člen
V 3., 8., 9., 14., 15. in 20. členu se namesto Zavoda za
kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci«,
napiše »Razvojni zavod Občine Puconci«.
2. člen
V 16. členu se v prvem poglavju Sredstva za redno dejavnost društva pri 1. točki dosedanje število točk 150 spremeni v
fiksen znesek 200 € za redno dejavnost društev.
3. člen
V 16. členu, 8. poglavje, Ostalo – jubileji, nagrade, se pri
številu let delovanja zneski spremenijo v €. Zneski so naslednji:
1. za 10 let – 100 €
2. za 20 let – 150 €
3. za 25 let – 200 €
4. za vsakih nadaljnjih 5 let – 20 €.
4. člen
V 16. členu, 9. poglavje, Financiranje novoustanovljenih
društev, se dosedanjih 300 točk spremeni v fiksen znesek 400 €.
5. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, kriteriji vrednotenja pa se uporabljajo
za izvedene programe v času od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 007-0012/2010
Puconci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.
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RAVNE NA KOROŠKEM
1076.

Sklep o vrednosti točke za obračunavanje
občinskih taks

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, …, 76/08), 7. in 16. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …, 23/07) in
6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 35/09) je župan Občine Ravne na
Koroškem sprejel naslednji

Faza v postopku
Objava sklepa o izdelavi spremembe
OPPN
Priprava osnutka sprememb OPPN

Rok izvedbe
maj 2009
maj 2009–marec
2010

Pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora

marec 2010

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN

april 2010

Javna razgrnitev in javna obravnava

april 2010

SKLEP

Opredelitev občine do stališč, pripomb
in predlogov

maj 2010

1. člen
Vrednost točke za obračunavanje občinskih taks, usklajena z gibanjem cen življenjskih potrebščin, znaša v letu 2010
– 0,1015 €.

Priprava predloga spremembe OPPN

maj 2010

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora

junij 2010

Priprava usklajenega predloga
spremembe OPPN

junij 2010

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 35411-0001/2010
Ravne na Koroškem, dne 29. januarja 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

Obravnava in sprejem spremembe OPPN
na obč. svetu
julij 2010

«
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, lokalni televiziji in v svetovnem spletu ter stopi v veljavo z dnem
objave na svetovnem spletu.
Št. 350-0001/2008
Ravne na Koroškem, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

1077.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09)
in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list
RS, št. 39/99, 23/07) je župan Občine Ravne na Koroškem
sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta obrtne cone – Dobja vas
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas (Uradni list RS, št. 38/09),
objavljen 22. 5. 2009, se:
– dopolni v točki 1, kjer se za zadnjim odstavkom doda
nov odstavek, ki se glasi:
»Občina Ravne na Koroškem bo v skladu z 61.a členom
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08, 108/09, v nadaljevanju: Zakon) postopek izdelave OPPN
nadaljevala kot skrajšani postopek sprememb in dopolnitev
OPPN, saj gre za predloge sprememb in dopolnitev OPPN, ki
se nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo
sosednjih zemljišč in objektov.«
– spremeni v točki 4, ki se po novem glasi:
»Postopek priprave, obravnave in sprejema spremembe
in dopolnitve OPPN bo potekal po naslednjem terminskem
planu:

RAZKRIŽJE
1078.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Razkrižje

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 –
Odl. US, 76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja
/ZVO‑1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD,
66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A in 70/08),
3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 143. člena Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu
/ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07),
12. in 43. členom Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B), Zakona o urejanju
prostora /ZUreP‑1/ (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.,
58/03 – ZZK‑1 in 33/07 – ZPNačrt), Zakona o graditvi objektov
/ZGO‑1/ (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC‑B,
111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US in 126/07),
Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in
33/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških /ZP‑1/ (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – Odl. US, 58/07 – Odl. US, 17/08,
21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS‑1C), 14. člena Statuta Občine
Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) in 7. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01 in 134/03 – Odl. US) je Občinski svet
Občine Razkrižje na 18. redni seji dne 12. 3. 2010 sprejel
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ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Razkrižje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Razkrižje (v nadaljevanju: občina) ter izvajanje posebnih
storitev tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo
prostorsko razporeditev,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov javne službe,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– meritve količin in obračun odvajanj in čiščenj odpadnih
voda,
– prenos zgrajene javne kanalizacije v last in upravljanje,
– pogoje za načrtovanje posegov v prostor,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– posebne storitve,
– kazenske določbe in
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.
(2) Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja
dejavnosti, in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno
kanalizacijo z javnih površin.
(3) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter
padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje
za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna odpadna
voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni čistilni napravi. Ker se v javno kanalizacijo, ki je v lasti občine, odvajajo
odpadne vode s površin, ki niso javne površine, in industrijske
odpadne vode, mora odvajanje in čiščenje ter voda zagotoviti
izvajalec javne službe. Zaradi uporabe javne kanalizacije izvajalec to storitev opravlja kot »posebno storitev«.

men:

2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji po-

– komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem
okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri
kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna
odpadna voda je voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri
kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna
vodi pri uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je
tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda
v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te
odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo,
če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi
v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega
15m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, hkrati
pa letno obremenjevanje zaradi odvajanja te vode ne presega
50 PE in letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega
količine nevarnih snovi, določene v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja;
– padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica
meteornih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih
ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po
kanalizaciji v vode ali tla;
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– industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem
po uporabi vode v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi
gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni
odpadni vodi. Industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja
po uporabi vode v kmetijski dejavnosti ter zmes industrijske
odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali
z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v
javno kanalizacijo ali v vode. Industrijska odpadna voda so tudi
hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov ali
naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov;
– komunalna čistilna naprava (KČN) je čistilna naprava za
mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh z
industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne
naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda enega ali
več istovrstnih virov onesnaževanja presega 40% merjeno s
KPK. Komunalna čistilna naprava je čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja enako ali večjo od 2.000 PE v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih čistilnih naprav;
– mala komunalna čistilna naprava (mala KČN) je komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja manjšo od
2.000 PE v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Malih KČN naprav je glede tehnologije več vrst, kar opredeljuje
predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav;
– nepretočna greznica je nepretočna greznica iz predpisa,
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo in je zgrajena kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na KČN;
– pretočna greznica je gradbeno inženirski objekt za
anaerobno obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem
se komunalna odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata
v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne
vode, obdelana odpadna voda pa se na iztoku odvaja v okolje
običajno z infiltracijo v zemljo;
– populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje
vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na
dan. En PE je enak 60g BPK5/dan;
– obdelava blata iz KČN je obdelava blata pred njegovo
uporabo v kmetijstvu ali pred odstranjevanjem, z odlaganjem
ali sežiganjem, to je stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje in
dezinfekcija blata. Za obdelavo blata se štejejo tudi vsi drugi
postopki predelave ali odstranjevanja blata, če se izvajajo
na območju KČN v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
odpadki;
– območje izvajanja javne službe je območje celotne ali
dela občine do nadmorske višine 1.500 m, za katero morata biti
s predpisi Občine Razkrižje določena način in obseg izvajanja
javne službe;
– območje, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo,
je geografsko zaokroženo območje naselja ali dela naselja, v
katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunano na 1 ha zemeljske površine, večja od
20 PE, celotna obremenitev zaradi komunalne odpadne vode,
ki nastaja tam, pa presega 50 PE;
– javna površina je površina objekta ali dela objekta občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov;
– javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave
kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Za javno kanalizacijo se ne štejejo: interna kanalizacija, kanalizacijski priključek,
nepretočne greznice ter male KČN z zmogljivostjo manjšo od
50 PE, in so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo;
– kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji objekt ali več
objektov, ki so priključeni na javno kanalizacijo ali do zunanje
stene objekta, če revizijskega jaška ni mogoče postaviti;
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– primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije so
kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča
in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih
kanalih oziroma vodih), ki so namenjeni odvajanju komunalne
odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko
pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več
naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo
v KČN;
– sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških
sklopov (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju
komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem
delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali KČN ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje;
– izvajalec javne službe je pravna oseba, katere solastnik
je Občina Razkrižje in ki izvaja storitve javne službe in posebne
storitve na določenem območju občine v obsegu in v okviru
pristojnosti, kot so določene s tem odlokom;
– uporabnik storitev javne službe (uporabnik storitev) je
vsaka fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik ali drug
pravni subjekt, ki je lastnik ali uporabnik nepremičnine oziroma
stavbe ali delov stavbe na območju poselitve, kjer nastaja odpadna voda, ki odteka v javno kanalizacijo;
– interna merilna naprava je naprava v interni napeljavi
uporabnika, ki je namenjena za interno porazdelitev stroškov
(vodomer, merilec pretoka ipd.). Interne merilne naprave izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne odčitava;
– merilno mesto je objekt na kanalizacijskem priključku
industrijskega uporabnika, nameščen na mestu, kjer se združijo
vse odpadne vode enega uporabnika, namenjen izvajanju interne in eksterne kontrole kvalitete in količine odvedene odpadne
vode v javno kanalizacijo;
– ustrezna merilna naprava je naprava za merjenje količine vode, ki je skladna s predpisi s področja meroslovja in
ostalimi veljavnimi predpisi;
– izvajalec je pravna oseba, katera zagotavlja odvajanje in
čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju
Občine Razkrižje;
– kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o
objektih gospodarske javne infrastrukture;
– zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakonov, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
graditev objektov in geodetsko dejavnost.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih,
ki so izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(1) Občina Razkrižje zagotavlja javno službo na celotnem
območju Občine Razkrižje v obliki javnega podjetja (izvajalec
javne službe). Izvajalec javne službe izvaja javno službo v
obsegu in pod pogoji, določenimi z zakonodajo, ki ureja varovanje okolja, gospodarske javne službe in javno‑zasebno
partnerstvo.
(2) Izvajalec javne službe ima javno kanalizacijo, ki je v
lasti občine, v uporabi in upravljanju.
4. člen
(1) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo
skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja,
ki izpolnjuje splošna merila za vodenje sistema kakovosti,
predpisanega po standardu SIST ISO 9001. Program za obvladovanje kakovosti vsebuje tudi Program odvajanja in čiščenja
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komunalne odpadne in padavinske vode, ki ga v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode izdela izvajalec vsako leto do konca
oktobra za naslednje leto.
(2) Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode pregleda in uskladi organ občinske uprave,
pristojen za gospodarske javne službe (odslej: pristojni organ),
potrdi pa Občinski svet Občine Razkrižje.
5. člen
(1) Za javno kanalizacijo in pripadajoče gradbeno inženirske objekte in naprave je odgovoren izvajalec javne službe,
ki izdela in da v sprejem Občinskemu svetu Občine Razkrižje
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji.
(2) V Tehničnem pravilniku se podrobneje opredeli pogoje
in normative za gradnjo, priključevanje, upravljanje in vzdrževanje javne kanalizacije ter pripadajočih gradbeno inženirskih
objektov in naprav.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA
PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
(1) Občina Razkrižje zagotavlja javno službo odvajanja in
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda kot javno
dobrino. Javna služba obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,
– prevzem blata iz malih KČN ter obstoječih greznic pri
uporabniku storitev ter obdelava prevzetega blata najmanj
enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring za male KČN,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav
na javnem vodovodu,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– pripravo in izvajanje občinskega Programa odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javno kanalizacijo v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju,
– vodenje evidenc, določenih s Pravilnikom o nalogah, ki
se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
– druge naloge iz tega odloka.
(2) V okviru storitve javne službe za stavbe v naselju ali
njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja,
mora biti zagotovljeno:
– vodenje katastra na stroške občine,
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelava njihove vsebine v KČN,
– prevzem blata iz malih KČN pri uporabniku storitev in
njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelava
ocene obratovanja male KČN, v skladu s predpisom, ki določa
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih KČN,
– izdaja potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih KČN,
– prevzem blata iz obstoječih greznic in njegovo obdelavo, ko je to potrebno, oziroma najmanj enkrat na štiri leta,
vendar le do izteka roka za prilagoditev.
7. člen
(1) Na obstoječih območjih poselitve v občini, ki še niso
opremljena z javno kanalizacijo in na območjih, kjer se skladno
z operativnim programom gradnja javne kanalizacije ne predvi-
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deva, morajo lastniki stavb obvezno zgraditi lastne objekte za
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
(2) Dovoljena je gradnja malih KČN z zmogljivostjo pod
50 PE ali nepretočnih greznic. Lastniki ali upravljavci stavb
morajo sami zagotoviti redno vzdrževanje in čiščenje interne
kanalizacije in kanalizacijskih priključkov, redno vzdrževanje
nepretočnih greznic, obstoječih pretočnih greznic (do izteka
roka prilagoditve) in malih KČN ter občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, nepretočnih greznic
ter malih KČN najmanj enkrat na 20 let.
(3) Lastniki objektov iz drugega odstavka tega člena lahko
vzdrževanje, čiščenje in tehnično preverjane teh objektov prenesejo s pogodbo na izvajalca javne službe ali na drugo pravno
osebo, ki izvaja te storitve.
8. člen
Praznjenje greznic in prevzem blata iz malih KČN je obvezno in se opravlja za obstoječe pretočne greznice (do roka
prilagoditve) in male KČN najmanj enkrat na štiri leta. Za nepretočne greznice se praznjenje opravlja redno glede na volumen greznice, najmanj pa enkrat na šest mesecev. Uporabniki
storitev so dolžni izvajalcu za namen praznjenja omogočiti in
dopustiti dostop do greznic in malih KČN s specialnimi vozili.
9. člen
(1) Blato iz greznic in blato iz malih KČN mora izvajalec
javne službe obdelati na KČN ali na skupni čistilni napravi, ki
je opremljena za obdelavo blata.
(2) V primeru, da izvajalec javne službe utemeljeno sumi,
da blato iz greznice ali blato iz male KČN ne ustreza pogojem
za sprejem, zagotovi potrebne analize. Po pridobitvi rezultatov
analiz izvajalec javne službe zagotovi ustrezno obdelavo ali
drugo ustrezno končno oskrbo blata. Če rezultati analiz potrdijo
sum izvajalca javne službe, da blato iz greznice ali blato iz male
KČN ne ustreza pogojem za sprejem, stroške analiz in končne
oskrbe blata plača uporabnik storitev, v nasprotnem primeru
pa stroške analiz plača izvajalec javne službe, stroške končne
oskrbe pa uporabnik storitev.
(3) Blata iz malih KČN in greznic ter ostankov čiščenja
le‑teh ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo ali v površinske
vode. Blata ni dovoljeno odlagati na javne ali kmetijske površine brez ustrezne predhodne obdelave v skladu s predpisi.
(4) Izvajalec uporabniku po opravljeni storitvi praznjenja
greznice oziroma prevzemu blata iz male KČN ter obdelavi
le‑tega, izstavi račun. Račun je uporabnik dolžan plačati v roku,
navedenem na računu. Izvajalec javne službe uporabniku storitev o praznjenju greznice izda potrdilo, ki ga mora uporabnik
predložiti na zahtevo inšpekcijskih služb. Izvajalec javne službe
opravljene storitve zaračunava v enkratnem znesku ali pa po
mesečnih akontacijah.
(5) Za izvedbo storitev v rokih, določenih v 8. členu,
naročilo uporabnika storitev ni potrebno. Izvedbo pogostejših
storitev mora uporabnik storitev naročiti pri izvajalcu javne
službe. Izvajalec javne službe je dolžan uporabnika storitev
pisno obvestiti o prevzemu blata iz male KČN oziroma komunalne odpadne vode iz greznice. V obvestilu mora biti naveden
datum in okvirni čas prihoda. Uporabnik storitve ima pravico do
enkratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more
biti daljši od enega meseca. O prestavitvi opravljanja storitve
mora uporabnik izvajalca javne službe pisno obvestiti vsaj pet
dni pred datumom, ki je na pisnem obvestilu naveden kot datum opravljanja storitve.
(6) Če uporabnik ne predlaga izvajalcu javne službe prestavitve opravljanja storitve, skladno s predhodnim odstavkom
tega člena in s tem zaradi odsotnosti onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu javne službe iz kakršnegakoli drugega razloga ne omogoči izvedbe storitve, mora plačati nastale stroške
za prevzem blata iz male KČN oziroma komunalne odpadne
vode. Stroška ravnanja z blatom oziroma čiščenja komunalne
odpadne vode izvajalec javne službe uporabniku v tem primeru
ni upravičen zaračunati.
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(7) Če uporabnik storitev dvakrat onemogoči izvajalcu
javne službe izvedbo storitve, izvajalec javne službe poda pristojnemu inšpekcijskemu organu predlog za začetek postopka
zoper kršitelja.
10. člen
V okviru storitev javne službe izvajalec zagotavlja še:
– upravljanje s KČN,
– izdelavo načrta ravnanja z blatom,
– ravnanje z blatom malih KČN, skladno z načrtom iz
druge alineje tega člena,
– vzdrževanje in čiščenje javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode,
– izvajanje ukrepov za zmanjšanje odvajanja količin padavinske odpadne vode v mešano javno kanalizacijo, zlasti tiste,
ki se odvaja s streh stavb,
– ustrezno zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne
vode v zadrževalnih bazenih deževnih vod ter za zajeto padavinsko odpadno vodo po končanem nalivu odvajanje v KČN,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih
površinah.
11. člen
(1) Padavinske vode s streh stavb ali utrjenih površin se
ne smejo odvajati v nepretočno greznico ali malo KČN.
(2) Padavinsko vodo je treba ponikati, če je to mogoče.
Če ponikovanje ni mogoče, je padavinsko vodo treba zadržati
in jo ustrezno očiščeno enakomerno odvajati v ustrezen odvodnik ali jo porabiti za druge namene. Ukrepe za čiščenje padavinske vode ureja predpis o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(3) Za odvajanje padavinske vode v javno kanalizacijo
mora uporabnik pridobiti predhodno soglasje izvajalca javne
službe.
IV. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
12. člen
Javna kanalizacija obsega primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje, vključno z naslednjimi objekti in napravami:
– kanali z revizijskimi jaški za odvajanje odpadne vode,
– črpališči za prečrpavanje odpadne vode,
– komunalno čistilno napravo,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalnimi bazeni deževnih vod (ZBDV) in
– drugimi objekti in napravami, potrebnimi za odvajanje in
čiščenje odpadne vode.
13. člen
Kanalizacijsko omrežje bo zgrajeno v ločenem sistemu
(fekalni in meteorni kanali).
14. člen
(1) Gradnja javne kanalizacije in investicijsko vzdrževanje
le‑te je v pristojnosti občine.
(2) V primerih, ko investitor izgradnje javne kanalizacije
ali njenega dela ni občina, ampak fizična ali pravna oseba kot
investitor gradnje objekta, za katerega bo sam zgradil manjkajočo komunalno opremo, jo je občina po pridobitvi uporabnega
dovoljenja za zgrajeno javno kanalizacijo ali njen del dolžna
prevzeti, skladno z določbami 78. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju, tem odlokom in pogodbo o opremljanju, saj se
šteje, da je na ta način investitor v naravi plačal komunalni
prispevek za izvedbo komunalne opreme.
15. člen
(1) Objekte in naprave interne kanalizacije sestavljajo:
– vodi v objektih in/ali v zemljiščih uporabnika storitev,
– kanalizacijski priključek,
– nepretočne greznice,
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– male KČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
– merilne naprave na lastnih vodnih virih ali na iztokih
pred izpustom v javno kanalizacijo,
– merilna mesta in vzorčevalniki na kanalizacijskem priključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.
(2) Objekti in naprave interne kanalizacije so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo in niso sestavni deli javne kanalizacije. Objekte in naprave interne kanalizacije zgradi in vzdržuje
lastnik ali uporabnik stavbe na lastne stroške.
(3) Lastnik ali uporabnik stavbe je dolžan z objekti in napravami interne kanalizacije upravljati tako, da je omogočeno
nemoteno odvajanje odpadne vode. Naprave interne kanalizacije morajo biti zgrajene tako kvalitetno in uporabljati take
tehnične rešitve, da voda pred iztokom v javno kanalizacijo izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izpust v javno kanalizacijo.
V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH
STORITEV
Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
16. člen
Na območjih, kjer je javna kanalizacija že zgrajena in je
priključitev nanjo mogoča, oziroma kjer se javna kanalizacija
gradi, obnavlja ali preureja, je priključitev stavb ali preureditev
obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Izjeme so možne v naslednjih primerih:
– če javna kanalizacija v območju, ki mora biti opremljeno
z javno kanalizacijo, v času začetka uporabe novozgrajene
stavbe še ni zgrajena ali je še v gradnji,
– če priključitev iz tehničnih razlogov ni možna,
– če bi bila priključitev pravno nedopustna,
– če obstoječa javna kanalizacija nima zadostnih kapacitet,
– če odpadne vode na iztoku v javno kanalizacijo ne
izpolnjujejo pogojev iz soglasja za priključitev.
17. člen
(1) Izvajalec javne službe mora lastnika stavbe, v kateri
nastaja komunalna odpadna voda, obvestiti, da je priključitev
njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati
pogoje za izdajo soglasja za kanalizacijski priključek z navedbo
lokacije priključnega mesta na javno kanalizacijo. Priključitev
stavbe na javno kanalizacijo se izvede po pridobitvi soglasja iz
31. člena tega odloka in plačilu komunalnega prispevka.
(2) Lastnik stavbe mora kanalizacijski priključek za priključitev obstoječe stavbe na javno kanalizacijo zagotoviti v roku
šest mesecev po prejemu obvestila izvajalca javne službe, da
je priključitev obvezna.
(3) Če lastnik objekta ne priključi na javno kanalizacijo, nastane po preteku roka iz drugega odstavka tega člena
obveznost plačevanja storitev javne službe na podlagi tega
odloka.
(4) Stavba, iz katere se je do izgradnje javne kanalizacije
odpadna voda odvajala v greznico, se mora priključiti na javno
kanalizacijo tako, da lastnik stavbe na svoje stroške greznico
odstrani ali očisti in jo pod nadzorom izvajalca javne službe
izključi iz interne kanalizacije.
18. člen
(1) Izdelava kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo zajema montažna dela za izdelavo vtoka v revizijski jašek z
vsem potrebnim materialom (cev, tesnilo ipd.) v dolžini 1,0 m od
jaška in ga izvede upravljavec kanalizacijskega omrežja.
(2) Vsi stroški izvedbe kanalizacijskega priključka bremenijo lastnika stavbe.
(3) Ustreznost izvedbe kanalizacijskega priključka pred
priključitvijo na javno kanalizacijo preveri strokovno usposobljen predstavnik izvajalca javne službe, kateremu je lastnik
stavbe dolžan predložiti projekt kanalizacijskega priključka in
potrdilo o plačilu komunalnega prispevka.
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(4) Pred priključitvijo na javno kanalizacijo mora bodoči
uporabnik pri izvajalcu podati vlogo za priključitev. Izvajalec na
podlagi podane vloge bodočega porabnika določi pogoje za
izvedbo priključka na javno kanalizacijo.
(5) Izvajalec lahko priključi objekt na javno kanalizacijo
šele, ko uporabnik izpolni vse pogoje določene s soglasji in
poravna komunalni prispevek.
(6) Za izdajo soglasja za priključitev obstoječe stavbe
(objekta) na javno kanalizacijo mora lastnik izvajalcu javne
službe predložiti:
– projekt kanalizacijskega priključka;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje, oziroma ko gre za objekte zgrajene pred 31. 12. 1967, ki
so na predpisan način evidentirani v zemljiškem katastru;
– načrt interne kanalizacije, razen za individualno stanovanjsko stavbo;
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za industrijske odpadne vode;
– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijsko odpadno vodo;
– projekt izvedenih del za naprave za predčiščenje industrijske odpadne vode.
19. člen
(1) Priključek na javno kanalizacijo je lahko stalen ali
začasen. Začasen priključek se izvede le za gradbišča, javne
prireditve in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno
dovoljenje (kadar je za poseg potrebno), prijavo prireditve ali
drugo dokumentacijo, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi
na javno kanalizacijo. Izvajalec lahko dovoli začasno priključitev
na javno kanalizacijo le za določeno dobo, ki ne sme biti daljša
od šest mesecev. Mesec dni pred iztekom šestmesečnega obdobja mora izvajalec o tem obvestiti uporabnika in ga seznaniti
s pogoji za pridobitev stalnega priključka. Če se uporabnik ne
odloči za pridobitev stalnega priključka, izvajalec s potekom
šest mesečne dobe začasni priključek ukine.
(2) V vseh ostalih primerih se zgradi stalen priključek.
Stalen priključek se ukine le v primeru rušenja priključene
stavbe. Pisni zahtevek za ukinitev priključka lastnik stavbe
naslovi na izvajalca javne službe najmanj 15 dni pred ukinitvijo
priključka. Izvajalec javne službe na stroške lastnika stavbe fizično ukine priključek in lastnika/uporabnika izbriše iz evidence
uporabnikov.
20. člen
(1) Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da se
prepreči nastanek škode ali druge negativne vplive iz javne
kanalizacije na priključeno stavbo. Javna kanalizacija mora
zagotoviti gravitacijsko odvajanje odpadne vode iz pritličja, ne
pa tudi iz kletnih prostorov objekta.
(2) Izvajalec javne službe lahko v primeru, ko globina
odvodnega kanala javne kanalizacije to dopušča, dovoli tudi
neposredno odvajanje komunalne odpadne vode iz kletnih
prostorov, vendar na izključno odgovornost lastnika objekta,
ki mora z vgradnjo protipovratne lopute ali črpalke preprečiti
nevarnost povratnega udara komunalne odpadne vode. Posamezna stavba ali del stavbe, ki se zaradi neugodne lege v
prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se na javno
kanalizacijo lahko priključi preko hišnega črpališča. Hišno črpališče je dolžan zgraditi in ga vzdrževati oziroma upravljati
lastnik stavbe. V večstanovanjski stavbi, ki ima upravnika, se
upravljanje hišnega črpališča izvaja skladno z določbami Stanovanjskega zakona.
21. člen
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in je
last vsakokratnega lastnika stavbe. Vsaka stavba se praviloma
priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega
priključka. V primerih, ko se pri izdelavi projekta kanalizacijskega priključka ugotovi, da samostojen kanalizacijski priključek ni
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možen ali to ni racionalno, je dovoljena priključitev več objektov
preko enega – to je skupnega kanalizacijskega priključka. S
tako rešitvijo morajo pisno soglašati vsi lastniki stavb.
22. člen
(1) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu javne službe služi za preverjanje stanja v
priključni cevi ter za preverjanje količine in kvalitete odpadne
vode, lastniku/uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda.
(2) Revizijski jašek je praviloma lociran neposredno ob
parcelni meji med zasebnim in javnim zemljiščem (do 1,5 m
od parcelne meje na zasebno zemljišče). Izvajalcu mora biti
omogočen dostop do revizijskega jaška.
(3) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču,
ki je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik stavbe za postavitev
revizijskega jaška predložiti izvajalcu javne službe dovoljenje
lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski
jašek, s katerim dovoljuje izvajalcu javne službe dostop na
njegovo zemljišče za izvajanje nadzora nad delovanje kanalizacijskega priključka.
(4) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti
izven stavbe, je lastnik dolžan v objektu urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in
opravljati kontrolo odpadne vode.
23. člen
(1) Lastnik stavbe (investitor) je o nameravani priključitvi
stavbe na javno kanalizacijo dolžan pisno obvestiti izvajalca
javne službe najmanj 15 dni pred priključitvijo.
(2) Izvajalec javne službe po izvedeni priključitvi stavbe
na javno kanalizacijo vpiše lastnika/uporabnika v evidenco
uporabnikov, na podlagi zapisnika o priključitvi.
24. člen
Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se ne sme iz-

vesti:

1. če kanalizacijski priključek ni zgrajen skladno s soglasjem,
2. če je kvaliteta odpadne vode v nasprotju z veljavnimi
predpisi.
25. člen
(1) Za vsako stavbo ali sklop stavb na isti lokaciji, ki so v
lasti enega lastnika, je načeloma dovoljen samo en kanalizacijski priključek.
(2) Sprememba dimenzije kanalizacijskega priključka, trase, merilnega mesta ali izvedba dodatnega priključka, se obravnava na enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.
26. člen
(1) Uporabnikom ali drugim nepooblaščenim osebam,
brez soglasja izvajalca javne službe, ni dovoljeno posegati v
objekte in naprave javne kanalizacije.
(2) V varovalnem pasu javne kanalizacije se ne sme
graditi, postavljati objektov, nasipati materiala, saditi drevja in
izvajati aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni
dovoljeno posegati v interne kanalizacijske objekte in naprave
drugih uporabnikov in/ali jih preprečiti odvod odpadne vode v
javno kanalizacijo.
Obveznosti izvajalca
27. člen
Izvajalec javne službe je v okviru storitev javne službe
dolžan:
1. v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotoviti:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,
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– prevzem blata iz malih KČN ter obstoječih greznic pri
uporabniku storitev ter obdelavo prevzetega blata najmanj
enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring za male KČN.
2. v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo ali za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino
stavb zunaj naselja, zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelava blata v KČN,
– prevzem blata iz malih KČN pri uporabniku storitev
najmanj enkrat na štiri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring, oziroma izdelavo ocene obratovanja za male KČN, v skladu z veljavnimi
predpisi,
– izdaja potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih KČN,
– prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic in njegovo
obdelavo, ko je to potrebno, oziroma najmanj enkrat na štiri
leta, vendar le do izteka roka za prilagoditev.
3. upravljati s KČN.
4. izdelati načrt ravnanja z blatom.
5. zagotoviti ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav skladno z načrtom iz 4. točke tega člena.
6. vzdrževati in čistiti javno kanalizacijsko omrežje za
odvajanje padavinske odpadne vode.
7. izvajati ukrepe za zmanjšanje odvajanja količin padavinske odpadne vode v mešano javno kanalizacijo zlasti tiste,
ki se odvajajo iz javnih površin.
8. izvajati ustrezno zadrževanje prvega naliva padavinske
odpadne vode v zadrževalnih bazenih deževnih vod ter za zajeto padavinsko odpadno vodo po končanem nalivu zagotoviti
odvajanje v KČN.
9. čistiti peskolove, lovilce olj in maščob na javnih površinah.
10. obveščati uporabnike o izvajanju storitev javne službe.
11. kontrolirati zgrajene kanalizacijske priključke in po
potrebi celotno interno kanalizacijo.
12. izvajati javna pooblastila.
13. izvajati nadzor nad priključevanjem stavb na javno
kanalizacijo in voditi evidenco o uporabnikih, skladno z veljavnimi predpisi.
14. redno obračunavati storitve javne službe, posebne
storitve in druge s predpisi določene dajatve.
15. voditi kataster javna kanalizacije na stroške Občine
Razkrižje.
16. izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
28. člen
(1) Izvajalec javne službe na stroške uporabnika, po predhodno vročenem pisnem opozorilu, prekine odvajanje odpadne
vode in/ali dobavo vode iz javnega vodovoda, kadar:
– stanje interne kanalizacije povzroča škodo ali motnje pri
odvajanju odpadne vode ali povzroča škodo ali motnje v postopku čiščenja na KČN oziroma škoduje ali bi lahko škodovalo
okolju ali zdravju delavcev izvajalca javne službe;
– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden
brez soglasja izvajalca ali v nasprotju z njim;
– lastnik stavbe brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev stavbe drugega lastnika/uporabnika na interno
kanalizacijo ali kanalizacijski priključek ali če spremeni zmogljivost svoje interne kanalizacije;
– uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in kvalitete odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka;
– uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka;
– uporabnik ne plača zapadlih računov, zamudnih obresti
ali drugih stroškov, ki so posledica neplačanih računov, niti v roku
15 dni od vročitve pisnega obvestila, da mu bo prekinjeno odvajanje odpadne vode in/ali dobava vode iz javnega vodovoda;
– uporabnik krši omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode;
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– z odvajanjem odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo;
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje
in/ali premoženje prebivalcev.
(2) Prekinjeno odvajanje odpadne vode in/ali dobava vode
iz javnega vodovoda velja za čas do odprave vzroka prekinitve.
Stroške prekinitve, ponovne priključitve in morebitne stroške, ki
bi nastali kot posledica prekinitve, plača uporabnik.
29. člen
Izvajalec javne službe ima brez povračila škode pravico
začasno prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje in čiščenje
odpadne vode in/ali dobavo vode iz javnega vodovoda zaradi:
– planiranih vzdrževalnih del, na podlagi predhodnih obvestil;
– odprave nastalih okvar na javni kanalizaciji;
– višje sile;
– naravnih ali drugih nesreč.
30. člen
Izvajalec javne službe in/ali občina kot lastnica javne kanalizacije ne odgovarjata za škodo na stavbah in/ali zemljiščih
zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru:
– poplav;
– ko ni zagotovljena ureditev vodotokov in/ali zalednih
vod;
– ko priključitev stavbe na javno kanalizacijo ni izvedena
v skladu z izdanimi soglasji;
– naravne ali druge nesreče;
– in drugih dogodkov, na katere nimata vpliva.
Javna pooblastila
31. člen
(1) V okviru javnih pooblastil izvajalec:
1. izdaja smernice in podaja mnenja k prostorskim aktom
Občine na podlagi predložene dokumentacije, kot jo določa
Zakon o prostorskem načrtovanju in podzakonski predpisi;
2. izdaja projektne pogoje priključitev stavb na javno kanalizacijo in za posege v varovalnem pasu javne kanalizacije
na podlagi predložene projektne dokumentacije, kot jo določa
Zakon o graditvi objektov;
3. izdaja soglasja k projektnim rešitvam iz prejšnje točke
na podlagi predložene projektne dokumentacije, kot jo določa
Zakon o graditvi objektov;
4. izdaja potrdila in strokovne ocene na podlagi predložene dokumentacije, kot jo določa predpis, ki ureja emisije snovi
pri odvajanju odpadne vode iz malih KČN;
5. prekine ali omeji odvajanje in čiščenje odpadne vode
in/ali dobavo vode iz javnega vodovoda;
6. posreduje informacije osebam, ki za to izkažejo upravičen interes, in sicer v obsegu izkazanega upravičenega interesa, skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja;
7. vodi evidence, potrebne in predpisane za potrebe izvajanja javne službe ali posebnih storitev.
(2) Za izdajo soglasja za priključitev obstoječe stavbe
(objekta) na javno kanalizacijo mora lastnik izvajalcu javne
službe predložiti:
– projekt kanalizacijskega priključka;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje, oziroma ko gre za objekte zgrajene pred 31. 12. 1967, ki
so na predpisan način evidentirani v zemljiškem katastru;
– načrt interne kanalizacije, razen za individualno stanovanjsko stavbo;
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za industrijske odpadne vode;
– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijsko odpadno vodo;
– projekt izvedenih del za naprave za predčiščenje industrijske odpadne vode.
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VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA
32. člen
Uporabniki, ki so fizične osebe, nastopajo v razmerju do
izvajalca kot gospodinjstvo. Praviloma je uporabnik lastnik objekta oziroma stanovanjske enote in/ali zemljišča. V primeru, da je
objekt oziroma stanovanjska ali poslovna enota in/ali zemljišče
v posesti tretje osebe (posestnika), sta posestnik in lastnik za
obveznosti po tem odloku solidarno (nerazdelno) odgovorna.
33. člen
Razmerje med uporabnikom in izvajalcem je vzpostavljeno z vpisom uporabnika v evidenco uporabnikov. Razmerje
nastane tudi z dejansko uporabo storitev javne službe ali z
dejansko uporabo javne kanalizacije. Sklepanje pogodbe o
uporabi storitev javne službe in posebnih storitev med izvajalcem in uporabnikom ni potrebno.
34. člen
Uporabnik storitev ima v naselju ali delu naselja, ki je
opremljeno z javno kanalizacijo, zlasti naslednje obveznosti:
1. redno vzdrževati in čistiti interno kanalizacijo in kanalizacijski priključek;
2. občasno preverjati tehnične brezhibnosti kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo;
3. na javno kanalizacijo se sme priključiti le s soglasjem
izvajalca javne službe;
4. v kanalizacijski priključek ne sme posegati brez soglasja izvajalca javne službe;
5. spremeniti kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne vode, skladno s soglasjem
izvajalca javne službe;
6. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno
s predpisi in pogoji v soglasju izvajalca javne službe;
7. pred vselitvijo v novozgrajeno stavbo, le‑to priključiti na
javno kanalizacijo;
8. omogočiti izvajalcu javne službe dostop in pregled
interne kanalizacije ter količino in kvaliteto odpadne vode v
vsakem času, tudi izven obratovalnega časa;
9. dovoliti dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, kadar le‑ta poteka po njegovem zemljišču;
10. obveščati izvajalca javne službe o opaženih nepravilnostih in okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah, ter o vseh pojavih, ki bi utegnili imeti
vpliv na obratovanje javne kanalizacije;
11. zagotoviti ustrezno predčiščenje odpadne vode, ki ni
primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, pri čemer je ne sme
pred odvajanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo
vodo (pitno, hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegel
zahtevane lastnosti;
12. odvajati v javno kanalizacijo odpadno vodo samo v
količinah in kvaliteti, kot so določene s predpisi in soglasji;
13. sporočiti izvajalcu javne službe vsako spremembo
količine ali kvalitete odpadne vode, skladno s predpisi;
14. tekoče posredovati izvajalcu javne službe poročilo o
posamičnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa za
male KČN;
15. redno plačevati račune, ki jih izdaja izvajalec javne
službe;
16. pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi
naslova, lastništva stavbe, številu oseb v stavbi in spremembah
na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje odpadne vode in obračun
storitev;
17. urediti medsebojno delitev stroškov, kadar gre za
obračun več uporabnikom na osnovi ene merilne naprave, in
izvajalcu javne službe posredovati naslov upravnika stavbe ali
pooblaščene osebe, ki je prejemnik in plačnik računov storitev
odvajanja in čiščenja odpadne vode;
18. upoštevati ukrepe v primeru motenj pri odvajanju in
čiščenju odpadne vode;
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19. pridobiti soglasje izvajalca javne službe pred predelavo interne kanalizacije;
20. ne dovoliti priključitve stavb drugih lastnikov na svojo
interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja
izvajalca javne službe;
21. odgovarjati za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji,
lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s
svojim ravnanjem ali opustitvijo potrebnih ravnanj, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja izvajalca ali z neustrezno
uporabo;
22. na pisni poziv izvajalca javne službe posredovati
podatke, potrebne za vodenje evidenc, pripravo poročil ali za
izvajanje drugih nalog javne službe in/ali posebnih storitev.
35. člen
(1) Kanalizacijski priključek se mora obnoviti:
– najkasneje ko doseže starost 33 let,
– če njegovo stanje kaže stopnjo dejavnosti, ki povzroča
okvare oziroma posledice na okolici,
– če se obnavlja javna kanalizacija ali druga gospodarska
javna infrastruktura.
(2) Vsa obnovitvena dela na kanalizacijskem priključku
izvaja ali nadzira izvajalec na stroške uporabnika.
36. člen
Uporabnik storitev ima v naselju ali delu naselja, ki ni
opremljeno z javno kanalizacijo, zlasti naslednje obveznosti:
1. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije, skladno
s predpisi in pogoji v soglasjih izvajalca javne službe;
2. redno vzdrževati nepretočne greznice, obstoječe pretočne greznice (do roka prilagoditve) ali male KČN;
3. pred vselitvijo v novozgrajeno stavbo, le‑to priključiti na
malo KČN ali nepretočno greznico;
4. naročati dodatno praznjenje in odvoz blata iz greznic
ali iz malih KČN pri izvajalcu javne službe, v primerih, ko redno
praznjenje ne zadošča;
5. omogočiti izvajalcu javne službe dostop in pregled
interne kanalizacije;
6. redno plačevati račune, ki jih izdaja izvajalec javne
službe;
7. pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi
naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo
vpliv na obračun storitev;
8. na pisni poziv izvajalca javne službe posredovati podatke, potrebne za vodenje evidenc, pripravo poročil ali za
izvajanje drugih nalog javne službe.
37. člen
(1) Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja
drugih uporabnikov.
(2) Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo odpadne vode, ki povzroča škodo ali motnje pri odvajanju odpadne
vode ali v postopku čiščenja na KČN, oziroma škodujejo ali bi
lahko škodovale okolju ali zdravju delavcev izvajalca.
38. člen
(1) V javno kanalizacijo je strogo prepovedano odvajati:
1. strupene snovi;
2. snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske
mešanice;
3. jedke snovi (kisline, alkalije in soli);
4. maščobe in odpadno olje;
5. vode, tekočine ali snovi, ki bi škodljivo vplivale na
material, iz katerega je zgrajena javna kanalizacija;
6. trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj,
rastlinske ostanke, trupel poginulih živali;
7. mavec, pesek, cement, tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko ali druge predmete, ki lahko onemogočijo normalno delovanje javne kanalizacije;
8. radioaktivne snovi;
9. kužne snovi.
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(2) V vode ali javno kanalizacijo je prepovedano odvajati
odpadne vode, ki vsebuje zmlete ali zdrobljene odpadke, ki
nastajajo v gospodinjstvih ali gospodinjstvu podobnih dejavnostih.
(3) V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih
vod, zalednih vod, podtalnice, vod odprtih vodotokov ter padavinskih vod, brez soglasja upravljavca.
(4) Prav tako je v ločeno zgrajeno fekalno kanalizacijo
strogo prepovedano odvajati padavinsko, izvirno ali drenažno
vodo, v ločeno zgrajeno meteorno kanalizacijo pa industrijsko
ali komunalno odpadno vodo.
39. člen
O nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče,
okvare tehnološke opreme ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo, je uporabnik storitev oziroma povzročitelj dolžan poleg
centra za obveščanje obvestiti tudi izvajalca javne službe in
takoj ustrezno ukrepati.
VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
40. člen
Viri financiranja javne službe so:
1. cena storitev javne službe;
2. sredstva občinskega proračuna in
3. drugi viri.
41. člen
(1) Na podlagi metodologije za oblikovanje cen za opravljanje javne službe Občinski svet Občine Razkrižje s Pravilnikom o tarifnem sistemu določi elemente za določitev cene
storitve javne službe in posebne storitve.
(2) Pravilnik o tarifnem sistemu iz prejšnjega odstavka
pripravi izvajalec javne službe in ga predloži v sprejem Občinskemu svetu Občine Razkrižje.
42. člen
(1) Storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode plačujejo
uporabniki, katerih odpadna voda se preko javnega kanalizacijskega omrežja odvaja do KČN.
(2) Uporabniki storitev v naselju ali njegovem delu, ki ni
opremljeno z javno kanalizacijo, uporabniki storitev zunaj naselja ali uporabniki storitev funkcionalno zaokrožene skupine
stavb zunaj naselja, ki imajo urejeno skupno odvajanje odpadnih voda, plačujejo naslednje storitve javne službe:
– praznjenje nepretočnih greznic, odvoz ter obdelavo
vsebine v KČN;
– prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic, odvoz ter
obdelavo blata v KČN v obdobju prilagoditve;
– prevzem blata iz malih KČN in njegovo obdelavo, najmanj enkrat na štiri leta;
– obratovalni monitoring za male KČN iz prejšnje alineje;
– izdajo potrdil in strokovnih ocen.
VIII. MERITVE KOLIČIN IN OBRAČUN ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE
43. člen
(1) Odvedena in očiščena komunalna odpadna voda se
obračunava v kubičnih metrih. Uporabniki storitev, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode v enaki količini in v enakih razdobjih,
kot plačujejo dovedeno vodo.
(2) Uporabniki storitev, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov in so priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v količini dovedene
vode iz lastnih vodnih virov.
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(3) Kadar uporabniki storitev nimajo ustrezne merilne naprave se pri obračunu upošteva količina komunalne odpadne vode,
ki se izračuna tako, da se za vsakega člana gospodinjstva obračuna povprečno 150 litrov komunalne odpadne vode na dan.
(4) Interne merilne naprave niso osnova za obračun odvajanja in čiščenja odpadne vode, razen, ko jih vgradi izvajalec
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Razkrižje in jih vzdržuje z veljavnimi predpisi za vodomere.
44. člen
(1) V primeru, ko količina komunalne odpadne vode bistveno odstopa od količine porabljene pitne oziroma industrijske
vode, lahko uporabnik pred iztokom v javno kanalizacijo namesti
ustrezno merilno napravo za merjenje količin odpadne vode.
(2) Namestitev ustrezne merilne naprave za merjenje količin odpadne vode pred iztokom v javno kanalizacijo, lahko od
uporabnika storitev zahteva tudi izvajalec javne službe. Takšno
napravo je uporabnik dolžan namestiti in vzdrževati sam in na
lastne stroške, upoštevajoč pri tem zahteve veljavnih predpisov. V primeru vgradnje v tem členu opredeljene ustrezne merilne naprave, se količina odvedene vode obračunava skladno
s stanjem, ki ga izkaže ustrezna merilna naprava.
45. člen
Plačevanja storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode
se oprostijo uporabniki, ki izkažejo, da odpadno vodo iz kmetijske dejavnosti uporabljajo na kmetijskih površinah. V ta namen lahko za merjenje količin porabljene vode za kmetijsko
dejavnost namestijo ustrezno merilno napravo, ki jo je potrebno
vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi za vodomere.
46. člen
(1) V primeru, da izvajalec javne službe ali uporabnik
storitev ugotovita, da je ustrezna merilna naprava v okvari ali
je ugotovljen nedovoljen način rabe ali zaradi drugega razloga
ni mogoče odčitati ustrezne merilne naprave, je osnova za
obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem obračunskem
obdobju.
(2) Do znižanja plačila storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode je upravičen uporabnik, ki izkaže, da je prišlo do
okvare na internem vodovodnem omrežju in, da dovedena
(pitna ali industrijska) voda ni odtekala v javno kanalizacijo.
Znižanje plačila se obračuna za tisto količino vode, ki presega
povprečno dnevno porabo v zadnjem obračunskem obdobju.
(3) Če še ni bilo nobenega obračuna ali, če količina porabljene vode ni bila izmerjena, se določi povprečna poraba,
ki za vsakega člana gospodinjstva znaša povprečno 150 litrov
komunalne odpadne vode na dan.
47. člen
(1) Uporabniki storitev so dolžni redno plačevati račune,
ki jih izdaja izvajalec javne službe. Uporabnik storitev mora plačati račun v 15 dneh od dneva izdaje računa, razen v primeru,
če zakon določa drugačen rok plačila.
(2) Če so uporabniki storitev v stavbi z več stanovanji
priključeni na isto merilno napravo, izvajalec javne službe izstavlja račune upravniku ali v sorazmernem deležu posameznim
stanovalcem stavbe. Če uporabniki, priključeni na isto merilno
napravo nimajo upravnika stavbe, so le‑ti dolžni pisno sporočiti
izvajalcu, kdo je prejemnik in plačnik računov.
(3) Za nepravočasna plačila računov izvajalec javne službe zaračuna zakonske zamudne obresti, prav tako pa tudi
stroške opomina po ceniku.
48. člen
Uporabnik storitev lahko na izdani račun v 8 dneh od dneva prejema računa poda pisni ugovor. Vloženi ugovor ne vpliva
na zapadlost računa. V primeru, če izvajalec javne službe v postopku reševanja ugovora ugotovi, da je le‑ta utemeljen, izstavi
uporabniku storitev dobropis v znesku, ki predstavlja vrednost
utemeljenega ugovora.
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49. člen
(1) Ukinitev kanalizacijskega priključka je dovoljena samo
v primerih rušenja priključene stavbe in v primerih ko gre za
začasen priključek. Uporabnik mora posredovati izvajalcu pisno
vlogo za ukinitev priključka. Uporabnik se izbriše iz evidence
uporabnikov po izvedeni ukinitvi kanalizacijskega priključka.
(2) Ukinitev kanalizacijskega priključka izvede izvajalec
na stroške uporabnika.
(3) Začasno ukinitev kanalizacijskega priključka izvede izvajalec v primeru, če zapadle obveznosti za dobo treh
mesecev niso poravnane. Stroške ponovne priključitve plača
uporabnik.
(4) Začasna prekinitev odvajanja odpadne vode in/ali dobave vode iz javnega vodovoda traja toliko časa, da uporabnik
plača vse zapadle obveznosti s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, stroške prekinitve in ponovne vzpostavitve
odvajanja odpadne vode in/ali dobave vode iz javnega vodovoda in morebitne druge stroške, ki so nastali izvajalcu javne
službe zaradi neplačevanja računov.
50. člen
(1) V primeru, da objekt dlje časa ne bo v uporabi, lahko
lastnik kanalizacijskega priključka poda zahtevo za mirovanje
kanalizacijskega priključka. Mirovanje kanalizacijskega priključka izvede upravljavec tako, da se istočasno izvede mirovanje
vodovodnega priključka tako, da se demontira vodomer in
zaplombira vodovodni ventil na ta način, da dobava vode ni
možna in tako prepreči odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo.
(2) Lastnik objekta je dolžan pred ponovno priključitvijo
objekta na kanalizacijsko omrežje o tem obvestiti upravljavca.
Pred ponovno priključitvijo je lastnik objekta dolžan plačati
stroške ponovne priključitve.
IX. PRENOS ZGRAJENE JAVNE KANALIZACIJE V LAST
IN UPRAVLJANJE
51. člen
(1) V primerih, ko na podlagi določb Zakona o prostorskem načrtovanju, ki veljajo za opremljanje stavbnih zemljišč
in komunalni prispevek, javno kanalizacijo ali njen del zgradi
fizična ali pravna oseba oziroma druga oseba zasebnega prava na podlagi Pogodbe o opremljanju, se skladno z določili te
pogodbe po pridobljenem uporabnem dovoljenju za zgrajeno
komunalno opremo le‑ta prenese v last Občine Razkrižje. Zasebni investitor je ob predaji le‑te občini dolžan predložiti in
izročiti v originalih oziroma overjeni kopiji:
– vsa predpisana soglasja in dovoljenja, kot jih za gradnjo
objektov določa Zakon o graditvi objektov, vključno s projektom
izvedenih del;
– dokazilo o zanesljivosti za zgrajeno kanalizacijo, ki je
predmet prenosa;
– geodetski posnetek zgrajene kanalizacije s podatki,
potrebnimi za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture;
– dokazila o vpisu služnosti v zemljiško knjigo za vsa
zemljišča, na katerih se nahaja zgrajena kanalizacija, ki je predmet prenosa, če služnosti še niso vpisane v zemljiško knjigo;
– vso ostalo dokumentacijo s podatki o številu izvedenih
in predvidenih priključkov, količini in kvaliteti odpadne vode,
prispevnih površinah, dnevnih ter sezonskih konicah, tehnični
izvedbi in pogojih uporabe javne kanalizacije.
(2) Primopredaja zgrajene kanalizacije ali njenega dela se
opravi zapisniško. Izvajalec javne službe lahko pred primopredajo zahteva, da se na stroške zasebnega investitorja opravi
video pregled (posnetek s kamero) notranjosti kanalizacije, ki
je predmet prenosa, s čimer se ugotovi brezhibnost izvedbe
kanalizacije.
(3) Že zgrajena kanalizacija, ki je v zasebni lasti, se v last
Občine Razkrižje prenese v skladu s prejšnjima odstavkoma
tega člena.
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52. člen
Občina novozgrajene dele oziroma odseke javne kanalizacije preda v upravljanje izvajalcu javne službe na način in
pod pogoji iz prejšnjega člena. Primopredaja javne kanalizacije
se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je bilo za
gradnjo kanalizacije potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Če uporabnega dovoljenja za določene objekte in naprave v
sklopu gradnje kanalizacije ni potrebno pridobiti, se primopredaja opravi na podlagi tehničnega prevzema (investitor, nadzor,
izvajalec gradbenih del, izvajalec javne službe).
X. POGOJI ZA NAČRTOVANJE POSEGOV V PROSTOR
53. člen
(1) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih, vzdrževalnih,
rekonstrukcijskih in drugih del pri vseh posegih v prostor, ter
upravljavci druge komunalne infrastrukture (električno omrežje,
telekomunikacije, plinovod, optični kabel ipd.) morajo o nameravanem izvajanju del na svojih objektih in napravah, ki bi lahko
imela za posledico motnje pri odvajanju komunalne odpadne
vode ali poškodbe na javni infrastrukturi po tem odloku, obvestiti izvajalca javne službe najmanj 15 dni pred začetkom del.
(2) Če med posegom v prostor do poškodb ali motenj pri
odvajanju odpadne vode vseeno pride, morajo investitorji oziroma izvajalci del to nemudoma sporočiti izvajalcu javne službe.
Investitor posega v prostor je dolžan plačati (povrniti) celotne
stroške odprave poškodb in celotno škodo, ki je nastala zaradi
motenj pri odvajanju komunalne odpadne vode.
54. člen
Investitorji komunalne infrastrukture, ki bodo v času novogradnje ali rekonstrukcije enega izmed vodov komunalne
infrastrukture, neposredno posegali v vplivno območje ostalih
vodov in naprav komunalne infrastrukture, so pred gradnjo
dolžni pripraviti uskladitveni načrt novega stanja komunalnih
vodov in naprav.
55. člen
Pri izgradnji ulične infrastrukture se zaradi prostorskih in
časovnih omejitev kot skupni izvajalec gradbenih del določi tisti
izvajalec, katerega je po predpisih o javnem naročanju izbral
vodilni investitor. Za montažna dela pa posamezni investitor
lahko določi izvajalca del po lastni izbiri.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
56. člen
Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja občinski
upravni organ, pristojen za nadzor oziroma državne inšpekcijske službe. Pooblaščeni delavci izvajalca javne službe pa
opravljajo strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka.
57. člen
Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se zagotavlja zlasti z:
– možnostjo vložitve pritožb zoper odločitve izvajalca javne službe, ki jih le‑ta izda pri izvajanju javnih pooblastil;
– možnostjo vložitve ugovora zoper dejanja ali opustitve
izvajalca javne službe, skladno z določbami tega odloka, naslovljenega na izvajalca javne službe;
– ukrepi, določeni z zakonodajo o varstvu potrošnikov in
drugimi predpisi.
XII. POSEBNE STORITVE
58. člen
(1) »Posebne storitve« zaradi uporabe objektov javne
kanalizacije so storitve:
– odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo;
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– in odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode, ki se
v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine.
(2) Navedene storitve niso storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe.
Industrijska odpadna voda
59. člen
(1) V okviru posebnih storitev mora izvajalec zagotoviti
odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v
javno kanalizacijo, v okviru zmogljivosti javne kanalizacije.
(2) Določbe tega odloka o industrijski odpadni vodi se
uporabljajo za uporabnika (v nadaljnjem besedilu: industrijski
uporabnik):
– ki v javno kanalizacijo odvede več kot 4.000 m3 odpadne vode letno ali več kot 15 m3 odpadne vode dnevno in
– ki je zavezanec za izvajanje monitoringa industrijske
odpadne vode.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
se za industrijskega uporabnika uporabljajo tudi vse ostale
določbe tega odloka.
(4) Industrijski uporabnik mora z izvajalcem javne službe
skleniti pogodbo o odvajanju in čiščenju industrijske odpadne
vode.
60. člen
(1) Podatki o letni količini odpadne vode za posameznega
industrijskega uporabnika se ugotavljajo na podlagi podatkov o
dovedeni ali zajeti vodi.
(2) Izvajalec javne službe na podlagi ugotovljenih količin
za predhodno koledarsko leto najkasneje do 30. junija tekočega leta uporabnika uvrsti v kategorijo industrijskih uporabnikov,
ker odvaja več kot 4.000 m3 odpadne vode letno ali več kot
15 m3 odpadne vode dnevno. Razporeditev velja za dobo od
1. julija tekočega leta do 30. junija naslednjega leta.
61. člen
(1) Industrijski uporabnik, ki je zavezanec za zagotovitev prvih meritev in emisijskega monitoringa, mora poročila o
le‑teh, ki so izdelana skladno s predpisi, tekoče posredovati
izvajalcu javne službe. Poročilo o obratovalnem monitoringu
mora izvajalcu javne službe posredovati v pisni ali elektronski
obliki do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
(2) Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega
monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane
evidence in podatki, predvideni v dokumentih industrijskega
uporabnika, morajo biti izvajalcu javne službe vedno na razpolago.
(3) Prve meritve in emisijski monitoring odpadnih voda,
ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se izvajajo skladno s predpisi in jih je dolžan zagotoviti industrijski uporabnik na lastne
stroške.
(4) Izvajalec javne službe lahko kadarkoli in za katerikoli
izpust industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo naroči
izredne meritve emisije odpadnih voda industrijskega uporabnika, ki jih je industrijski uporabnik dolžan dopustiti. Če emisije
presegajo parametre iz zadnjega poročila emisijskega monitoringa, ki ga je predložil industrijski uporabnik, je plačnik stroška
izrednih meritev industrijski uporabnik, v nasprotnem primeru
pa izvajalec javne službe.
62. člen
(1) V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo take odpadne vode, ki ne prekoračijo vrednosti emisij snovi in toplote,
ki jih določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(2) Industrijski uporabnik, ki odvaja odpadno vodo, ki ni
primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo zagotoviti take ukrepe in tehnične
rešitve, ki zmanjšujejo stopnjo onesnaženosti odpadne vode
do take mere, da ustreza predpisom in v soglasjih določenih
vrednosti za odvajanje v javno kanalizacijo.
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63. člen
Industrijski uporabnik je dolžan pred vsako spremembo,
ki vpliva na kvaliteto ali količino odpadne vode, ki je posledica
sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina
predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti,
ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti soglasje izvajalca
javne službe.
64. člen
(1) Industrijski uporabnik mora na lastne stroške zgraditi,
urediti in vzdrževati kontrolno merilno mesto pred izpustom odpadne vode v javno kanalizacijo. Merilno mesto mora biti dovolj
veliko in dostopno, da je mogoče meritve izvajati ustrezno in
brez nevarnosti za izvajalca javne službe. Merilno mesto mora
biti opremljeno z ustrezno merilno napravo – merilcem pretoka
odpadne vode. Merilec pretoka mora imeti digitalni izhod in
»on‑line« (stalno komunikacijsko) povezavo do nadzornega
centra na čistilni napravi in mora biti atestiran in umerjen s strani pooblaščene institucije, zapečaten in izvajalcu javne službe
ter pristojnim inšpekcijskim službam vedno na vpogled.
(2) Ob rednem in izrednem vzdrževanju merilca pretoka
mora biti prisotna tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
Izvajalec javne službe ima poleg rednih pregledov merilca pretoka pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti. Če se ugotovi,
da je točnost zunaj dopustnih meja, nosi stroške preizkusa
industrijski uporabnik, v nasprotnem primeru pa izvajalec javne
službe.
(3) V primeru okvare merilca pretoka se za čas do odprave napake zaračuna povprečna količina v preteklem obračunskem obdobju obračunane vode. Če industrijski uporabnik ne
odpravi napake na merilcu pretoka niti v roku 30 dni, jo ima v
njegovem imenu in na njegove stroške pravico odpraviti izvajalec javne službe.
(4) Vsi stroški povezani z ureditvijo merilnega mesta in
z izvajanjem kontrole odpadne vode bremenijo industrijskega
uporabnika.
65. člen
Če izvajalec javne službe ugotovi, da je bila v javno
kanalizacijo odvedena odpadna voda, ki ni primerna za odvajanje v javno kanalizacijo, mora o dogodku obvestiti pristojno
inšpekcijo. Če se v postopku ugotavljanja dejstev odkrije povzročitelja – industrijskega uporabnika, ki je v javno kanalizacijo
odvedel neprimerno odpadno vodo, je le‑ta dolžan plačati vso
nastalo škodo.
66. člen
(1) Obračun posebnih storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode za industrijske uporabnike izvaja izvajalec javne
službe mesečno.
(2) Izvajalec javne službe izstavi račun za posebne storitve na osnovi odčitkov merilca pretoka. V primeru okvare merilca pretoka, se posebna storitev obračuna na podlagi količine
vode iz preteklega obračunskega obdobja.
67. člen
Industrijskim uporabnikom se odvajanje odpadne vode
obračunava kot zmnožek količine odvedene odpadne vode in
cene za odvajanje odpadne vode za industrijske uporabnike,
ki jo določi izvajalec javne službe.
68. člen
(1) Izvajalec javne službe pripravi do 30. junija tekočega
leta industrijskemu uporabniku, na podlagi podatkov prejetega obratovalnega monitoringa oziroma rezultatov predpisanih
meritev, aneks k pogodbi iz 57. člena tega odloka, v katerem je
določena cena čiščenja odpadne vode, za obdobje od 1. julija
tekočega leta do 30. junija naslednjega leta.
(2) Če rezultati izrednih meritev iz 59. člena tega odloka
pokažejo presežek obremenjenosti odpadnih voda industrijskega uporabnika, mora izvajalec javne službe pripraviti nov
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aneks k pogodbi iz 57. člena tega odloka z novo izračunano
ceno čiščenja odpadne vode. Industrijski uporabnik je dolžan
doplačati strošek čiščenja odpadne vode po novo izračunani
ceni za vso količino očiščene vode v obdobju od podpisa zadnjega aneksa k pogodbi iz 57. člena tega odloka do datuma
izvedbe izrednih meritev, kar se posebej opredeli v pogodbi iz
57. člena tega odloka.
(3) Če industrijski uporabnik pripravljenemu aneksu k
pogodbi iz 57. člena tega odloka ne ugovarja v roku 15 dni od
njegove vročitve, se šteje, da se z aneksom strinja. Ugovor
aneksu ne zadrži obveznosti plačil računov, izdanih na podlagi
tega aneksa.
69. člen
Cena čiščenja odpadne vode se izračuna za vsako merilno mesto posebej. Če je izračunana cena čiščenja odpadne
vode za posameznega industrijskega uporabnika nižja od cene
čiščenja za gospodinjstva, kot jo določi občinski svet, se zaračunava s strani občinskega sveta potrjena cena čiščenja za
gospodinjstva.
Padavinska odpadna voda
70. člen
Če zmogljivost javne kanalizacije to omogoča, mora izvajalec javne službe v okviru posebnih storitev zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno
kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne.
71. člen
(1) Padavinsko odpadno vodo je treba ponikati, če je to
mogoče. Če ponikanje ni mogoče, je treba padavinsko vodo zadržati in jo ustrezno očiščeno enakomerno odvajati v ustrezen
odvodnik ali jo uporabiti za druge namene.
(2) Za odvajanje padavinske vode v javno kanalizacijo
mora industrijski uporabnik pridobiti predhodno soglasje izvajalca javne službe.
(3) Plačilo odvajanja in čiščenja padavinske odpadne
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne,
se izvaja na podlagi podatkov o velikosti in vrsti površine, s
katere se padavinska voda odvaja.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
72. člen
Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
– izvajalec javne službe:
– če ne zagotovi prevzema blata iz obstoječih greznic in
ne zagotovi njegove obdelave (8. člen).
73. člen
Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik (industrijski uporabnik):
– če ravna v nasprotju s prepovedmi iz 37. člena;
– če ne zagotovi in vzdržuje kontrolnega merilnega mesta
po določbah 62. člena;
– če ne ravna po prvem odstavku 78. člena in v postavljenem roku ne uredi kontrolnega merilnega mesta;
– če odvaja padavinsko vodo v javno kanalizacijo brez
predhodnega soglasja izvajalca javne službe (drugi odstavek
69. člena).
74. člen
Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik (industrijski uporabnik):
– če na pisni poziv izvajalca ne posreduje podatkov, potrebnih za vodenje evidenc po 7. točki prvega odstavka 31. člena oziroma za pripravo poročil ali za izvajanje drugih nalog
javne službe in/ali posebnih storitev po 34. in 35. člena;
– če ravna v nasprotju z določbami 36. člena;
– če ravna v nasprotju z določbo 59. člena.
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75. člen
Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik:
– če ne nadomesti obstoječe pretočne greznice do roka
iz 77. člena;
– če ravna v nasprotju z določbami 16. člena;
– če ne priključi stavbe na javno kanalizacijo v rokih iz
17. člena;
– če brez soglasja izvajalca posega v javno kanalizacijo
(26. člen);
– če ravna v nasprotju s prepovedmi iz 37. člena;
– če odvaja padavinsko vodo v javno kanalizacijo brez
predhodnega soglasja izvajalca javne službe (12. člen).
76. člen
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik:
– če ne omogoči in/ali dopusti rednega praznjenja greznic
in malih KČN (8. in 9. člen);
– če upravlja z objekti interne kanalizacije v nasprotju z
določbo 15. člena;
– če ravna v nasprotju z določbami 26. člena in posega v
varovalni pas javne kanalizacije in, če nepooblaščeno posega
v interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov
in/ali jim prepreči odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko
omrežje;
– če na pisni poziv izvajalca ne posreduje podatkov,
potrebnih za vodenje evidenc po 7. točki prvega odstavka
31. člena oziroma za pripravo poročil ali za izvajanje drugih
nalog javne službe po določbah 34. in 35. člena;
– če ravna v nasprotju z določbami 36. člena;
– če opusti obveščanje in ukrepe po 38. členu;
– če ne sporoči izvajalcu prejemnika in plačnika računov
po določbah drugega odstavka 46. člena – v tem primeru se
oglobi vsak priključeni uporabnik.
77. člen
Z globo 1.400 evrov se kaznuje investitor, ko ni uporabnik
ali industrijski uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik:
– če s storitvijo ali opustitvijo ravna v nasprotju z določbami 26., 36., 37., 38., 51. ali 69. člena.
78. člen
(1) Za prekrške po tem odloku so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno
opravljajo dejavnost, odgovorni za prekršek osebe ali oseb,
ki so pri njih zaposlene (delovno razmerje) ali zanje opravljajo
storitve na podlagi pogodbenega razmerja ali naročila.
(2) Odgovorni osebi pravne osebe, se znesek globe določi
po določbah tega odloka, ki določajo znesek globe za uporabnike, ki so fizične osebe – posamezniki. Globa za prekrške,
določene s tem odlokom, se predpiše in izreče kot glavna
sankcija. V primeru, da je bil prekršek storjen v okoliščinah, ki
ga delajo posebno lahkega in pri katerem ni nastala oziroma
ne bo nastala škodljiva posledica, se za tak prekršek namesto
globe izreče opomin.
(3) Kot postopkovni predpis in materialni predpis za primere, ki s tem odlokom niso določeni, se uporablja Zakon o
prekrških.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČNE
79. člen
Obstoječe pretočne greznice so lastniki stavb dolžni najkasneje do 31. 12. 2017 (obdobje prilagoditve) nadomestiti z
malimi KČN ali nepretočnimi greznicami v tistih naseljih ali delih
naselja, za katera po državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (oktober 2004) ne
izhaja obveznost občine po opremljenosti z javno kanalizacijo
in KČN, in v tistih naseljih ali delih naselja, v katerih občina do
rokov za prilagoditve iz državnega operativnega programa od-
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vajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ne bo zagotovila
opremljenosti z javno kanalizacijo.
80. člen
(1) Industrijski uporabniki so dolžni urediti kontrolno merilno mesto pred izpustom odpadne vode v javno kanalizacijo po
določbah 62. člena tega odloka v roku najkasneje v 6 mesecih
po uveljavitvi tega odloka.
(2) V prehodnem obdobju do namestitve merilca pretoka
na merilnem mestu, se količina odpadne vode meri na naslednje načine:
– industrijskim uporabnikom, katerim se količina odpadne
vode ne meri in uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, se obračunava količina odvedene odpadne vode v enaki količini in v
enakih obdobjih kot je obračunana količina dovedene vode;
– za industrijske uporabnike z lastnimi viri vode, pri katerih se količina odpadne vode ne meri, je osnova za obračun
izmerjena količina vode z vodomeri, ki merijo količino načrpane
vode. Industrijski porabnik mora izvajalcu predložiti potrdilo o
skladnosti vodomera s predpisi in mesečno sporočati podatke
iz merilnih mest lastnih virov vode;
– industrijskim uporabnikom, katerim se količina odpadne
vode meri na iztoku pred izpustom odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, je osnova za obračun izmerjena količina
odvedene vode z merilcem pretoka oziroma merilci pretoka.
Industrijski uporabnik mora izvajalcu predložiti potrdilo o skladnosti merilca pretoka s predpisi in mesečno sporočati podatke
iz merilnih mest.
81. člen
Izvajalec javne službe je dolžan v roku šestih mesecev od
uveljavitve tega odloka pripraviti in predložiti Občinskemu svetu
Občine Razkrižje v sprejem:
– Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji iz 5. člena in
– Pravilnik o tarifnem sistemu iz 40. člena tega odloka.
82. člen
Rok, v katerem mora izvajalec javne službe opravljati
javno službo s programom obvladovanja kakovosti poslovanja
iz 4. člena znaša 5 let.
83. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0048/2010/1
Šafarsko, dne 12. marca 2010
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

1079.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Razkrižje

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US,
76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO‑1/
(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 –
Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A in 70/08), 3., 7.
in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP),
143. člena Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07), Pravilnika o
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 – ZPNačrt
in 41/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških /ZP‑1/ (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – Odl. US, 58/07 – Odl. US, 17/08,
21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS‑1C), 14. člena Statuta Občine
Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) in 7. člena
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Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01 in 134/03 – Odl. US) je Občinski svet
Občine Razkrižje na 18. redni seji dne 12. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Razkrižje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) na območju Občine Razkrižje tako, da
določa:
– Organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe
– Vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe
– Vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev
– Pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo
– Pravice in obveznosti uporabnikov
– Vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja.
(2) Sestavni del tega odloka je temeljna topografska
karta oskrbovalnih območij, kjer občina zagotavlja oskrbo
s pitno vodo.

men:

2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji po-

– pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo,
– sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi,
črpališča, vodohrani, čistilne naprave ter druga oprema (priključki, hidranti …), ki pretežni del rednega obratovanja deluje
kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od ostalih
vodovodov,
– javni vodovod je občinska gospodarska javna infrastruktura, sestavljena iz enega ali več transportnih, primarnih in
sekundarnih vodovodov, namenjena opravljanju storitev javne
službe,
– lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega
v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodo na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo,
– zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava, namenjen lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo,
– transportni vodovod je del vodovoda namenjen transportu vode iz vodnih virov do primarnih vodovodov. Na njem
ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode,
– primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezanih tehnoloških objektov (objekti za obdelavo vode,
vodohrani, črpališča …), namenjeno transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura,
– sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezanih tehnoloških objektov (objekti za dvig ali zmanjšanje tlaka, obdelavo vode …), namenjeno neposrednemu
priključevanju stavb na posameznem poselitvenem območju.
V sekundarni vodovod je vključeno tudi zunanje hidrantno
omrežje in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin.
Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda
so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb
na sekundarni vodovod niso objekti oziroma oprema javne
infrastrukture,
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– hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov. Uporablja se za direktno gašenje požarov
ali posredno gašenje požarov s priključitvijo gasilnih vozil z
vgrajenimi črpalkami ali prenosnimi gasilnimi črpalkami,
– vodovodni priključek (priključek stavbe) je v lasti uporabnika ter je sestavljen iz: priključnega sklopa na sekundarno
omrežje, dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom
in obračunskim vodomerom, ventila pred obračunskim vodomerom, čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera),
montažno‑demontažnega kosa ter obračunskega vodomera z
nepovratnim ventilom. Meja med javnim delom vodovodnega
priključka in internega vodovodnega priključka uporabnika je
spoj med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim
vodomerom. Vodovodni priključek (priključek stavbe) na sekundarni vodovod ni objekt oziroma oprema javne infrastrukture,
– odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi,
– upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju,
pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda
zaradi opravljanja storitev javne službe ali oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno
vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom,
– izvajalec je koncesionar javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju Občine Razkrižje,
– kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o
objektih gospodarske javne infrastrukture,
– zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakonov, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
graditev objektov in geodetsko dejavnost.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih,
ki so izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(1) Občina Razkrižje zagotavlja javno službo na celotnem
območju Občine Razkrižje v obliki javnega podjetja, kateremu
podeli koncesijo brez javnega razpisa, v obsegu in pod pogoji,
določenimi z veljavno zakonodajo.
(2) Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja
oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena
oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo. Lastni viri
pitne vode se lahko uporabljajo za namen zagotavljanja rezervnih zmogljivosti, potrebe zalivanja, izplakovanja ali napajanja
domačih živali.
4. člen
(1) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje
splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po
standardu SIST ISO 9001. Program za obvladovanje kakovosti
vsebuje tudi Program oskrbe s pitno vodo, ki ga v skladu s
pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo izdela izvajalec vsako
leto do konca oktobra za naslednje poslovno leto.
(2) Program oskrbe s pitno vodo pregleda in uskladi organ
občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v
nadaljevanju: pristojni organ), potrdi pa Občinski svet Občine
Razkrižje.
5. člen
(1) Za javni vodovod in pripadajoče gradbeno inženirske
objekte in naprave je odgovoren izvajalec javne službe, ki izde-
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la in da v sprejem Občinskemu svetu Občine Razkrižje Tehnični
pravilnik o javnem vodovodu.
(2) V Tehničnem pravilniku se podrobneje opredeli pogoje
in normative za gradnjo, priključevanje, dobavo pitne vode,
upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda ter pripadajočih
gradbeno inženirskih objektov in naprav.
6. člen
Občina Razkrižje zagotavlja z javno službo pitno vodo kot
javno dobrino. Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb vsem uporabnikom pod enakimi
pogoji,
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda in pripadajočih gradbeno inženirskih objektov in naprav,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje javnega dela vodovodnega priključka na
sekundarni vodovod,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij,
– izvajanje potrebnih investicijsko vzdrževalnih del in tehnoloških izboljšav na javnem vodovodu,
– zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne
vode v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki
ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– pripravo in izvajanje občinskega Programa oskrbe s
pitno vodo,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na oskrbovalnem območju,
– vodenje evidenc, določenih s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– druge naloge iz tega odloka.
7. člen
(1) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja
samo na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja v okviru storitev javne službe, in je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje poselitveno območje s stalnim
prebivališčem z manj kot 50 prebivalci in z letno povprečno
zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode
na dan.
(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu,
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno
vodo.
(3) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
(4) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s
pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, ni
doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne
službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
(5) Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo
pridobiti vodno dovoljenje pristojnega ministrstva lastniki vseh
stavb, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
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(6) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem
oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in
storitve javnih služb,
– redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda,
– vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij,
– nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod,
– monitoring iz vodnih virov odvzete pitne vode v skladu s
pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe,
– meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
III. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV
IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
Gospodarska javna infrastruktura za izvajanje javne službe na območju Občine Razkrižje je omrežje cevovodov ter
z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s
tehnološko, strojno in elektro opremo, črpanje in prečrpavanje,
čiščenje in hranjenje vode …), ki se povezujejo s transportnim,
primarnim in sekundarnim vodovodnim omrežjem, s pomočjo
katerega se zagotavlja oskrba z vodo naselij ali delov naselij.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE
S PITNO VODO
9. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca ter
3. javna pooblastila izvajalcu.
1. Javni vodovod in priključitev na javni vodovod
10. člen
(1) Na območju, kjer je zgrajen javni vodovod in je oddaljenost stavbe oziroma gradbeno inženirskega objekta od
javnega vodovoda enaka ali manjša od 200 m, je priključitev
stavbe oziroma gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod obvezna.
(2) Izvajalec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je
priključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna in mu
določiti pogoje za izdajo soglasja za priključitev, ki jih določa ta
odlok in pravilnik iz 5. člena tega odloka.
(3) Priključek na vodovodno omrežje izvede izvajalec
javne službe.
(4) Novi objekti se morajo na vodovodno omrežje priključiti pred vselitvijo oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja,
stari objekti pa takoj oziroma v roku šestih mesecev, ko je dana
možnost za priključitev.
11. člen
(1) Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo posebej, lahko pa ima stavba tudi več vodovodnih priključkov ob
pogojih, ki so predpisani s pravilnikom iz 5. člena tega odloka.
(2) Možen je tudi začasen priključek na javni vodovod ob
pogojih, določenih s pravilnikom iz 5. člena tega odloka.
12. člen
(1) Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer
odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi.
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(2) Pred priključitvijo na javni vodovod mora bodoči uporabnik pri izvajalcu javne službe podati vlogo za priključitev.
Izvajalec javne službe na podlagi podane vloge bodočega porabnika določi pogoje za izvedbo priključka na javni vodovod.
(3) Izvajalec lahko priključi objekt na sekundarni vodovod
šele, ko uporabnik izpolni vse pogoje, določene s soglasji in
poravna komunalni prispevek.
(4) Izvajalec mora uporabniku namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve določa projekt
PGD, skladno z veljavnimi predpisi.
(5) Stroške namestitve obračunskega vodomera in ostale nastale stroške izvedbe priključka na javni vodovod, krije
uporabnik.
13. člen
(1) Izveden priključek do vodomerne naprave, vključno
z vodomerno napravo, prevzame v upravljanje in vzdrževanje
izvajalec javne službe.
(2) Za odjem vode mora imeti vsak priključek vgrajeno
vodomerno napravo.
(3) Merilno mesto in način vgradnje vodomerne naprave
opredeljuje Tehnični pravilnik. Uporabnik je dolžan zavarovati
vodomerno napravo pred poškodbami in vremenskimi vplivi,
vzdrževati merilno mesto, naprave in kode za odčitavanje, skrbeti za njihovo čistost in stalno dostopnost, ter pooblaščenim
delavcem in upravljavcem izvajalca javne službe omogočati
nemoten dostop.
(4) Uporabnik je, v primeru kakršnegakoli poškodovanja
ali uničenja naprav navedenih v predhodnem odstavku tega
člena, dolžan v roku 3 dni o tem obvestiti izvajalca javne službe,
ki vzpostavi prvotno stanje in stroške zaračuna uporabniku.
Prav tako je uporabnik dolžan v roku 15 dni izvajalcu javne
službe sporočiti spremembo lastništva priključka z odčitanim
stanjem vodomerne naprave na dan primopredaje lastništva.
14. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan izvajati redno menjavo
in kontrolo vodomernih naprav ob predhodnem obvestilu uporabniku, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Izvajalec javne službe lahko poškodovano vodomerno
napravo, kolikor je to nujno potrebno, zamenja brez predhodnega obvestila uporabniku, dolžan pa ga je naknadno obvestiti v
roku 15 dni po zamenjavi.
(3) V primeru, da je za poškodbo vodomerne naprave kriv
uporabnik, je dolžan plačati stroške, ki jih je povzročil. Izvajalec
javne službe je poškodovano vodomerno napravo dolžan hraniti do zaključka dokaznega postopka oziroma plačila nastalih
stroškov s strani uporabnika.
15. člen
(1) Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo
v primerih rušenja priključene stavbe in v primerih, ko gre za
začasen priključek. Uporabnik mora posredovati izvajalcu pisno
vlogo za ukinitev priključka. Uporabnik se izbriše iz evidence
uporabnikov po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka.
(2) Ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec na
stroške uporabnika.
(3) Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec javne službe, če zapadle obveznosti za dobo treh
mesecev niso poravnane. Stroške ponovne priključitve plača
uporabnik.
16. člen
(1) V primeru, da objekt dlje časa ne bo v uporabi, lahko
lastnik vodovodnega priključka poda zahtevo za mirovanje
vodovodnega priključka. Mirovanje vodovodnega priključka izvede upravljavec tako, da se demontira vodomer in zaplombira
vodovodni ventil na ta način, da dobava vode ni možna.
(2) Lastnik objekta je dolžan pred ponovno priključitvijo
objekta na vodovodno omrežje o tem obvestiti upravljavca.
Pred ponovno priključitvijo je lastnik objekta dolžan plačati
stroške novega vodomera in izvedbo.
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17. člen
(1) Vodovodni priključek se mora obnoviti:
– najkasneje ko doseže starost 33 let,
– če njegovo stanje kaže na stopnjo dejavnosti, ki povzroča okvare in posledično zaradi tega vodne izgube,
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo,
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
– če se obnavlja javni vodovod ali druga gospodarska
javna infrastruktura.
(2) Vsa obnovitvena dela na vodovodnem priključku in
vodomeru izvaja ali nadzira izvajalec na stroške uporabnika.
18. člen
(1) Del priključka stavbe na sekundarni vodovod, ki se
nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje
porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode, spada v upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti
lastnik stavbe v soglasju z upravljavcem. Priključek stavbe na
javni vodovod je v lasti lastnika stavbe.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik
stavbe pa mora preverjanje izvedbe, delovanja cevovoda ter
opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo
vzdrževanje dopustiti in izvedene storitve javne službe plačati
v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na
sekundarni vodovod.
(4) Tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod pripravi izvajalec javne službe in jo predloži
v sprejem Občinskemu svetu Občine Razkrižje.
19. člen
Javni vodovod, hidranti in vodovodni priključek z vodomernim mestom morajo biti izvajalcu vedno dostopni. Na njih ni
dovoljeno postaviti ali zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca.
2. Izpolnjevanje obveznosti izvajalca
20. člen
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb,
2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
3. vzdrževanje javnega vodovoda s pripadajočimi objekti
in opremo,
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
5. vzdrževanje delov priključkov stavb, ki niso daljši kot
200 m,
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požarom ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij,
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo,
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju
vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
11. pripravo in izvajanje občinskega programa razvoja
vodovodnega sistema,
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12. občasno hidravlično modeliranje v vodovodnih sistemih,
13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih,
14. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na oskrbovalnem območju ter
16. vodenje evidenc v skladu s 25. in 26. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07
– ZPNačrt in 41/08).
3. Prekinitev in omejitev dobave vode
21. člen
(1) Izvajalec prekine oskrbo z vodo uporabniku na podlagi
predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih
primerih:
– če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno
odpove ali zahteva zaporo vode,
– če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden
brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem izvajalca,
– če ni poravnan komunalni prispevek,
– če interna napeljava ali druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom,
– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška
ogroža kvaliteto vode v vodovodu ali je prostor z vodomerno
napravo nedostopen, neustrezno zaščiten ali tako zanemarjen,
da to ovira odčitavanje, uporabnik pa v roku, ki ga je določil
izvajalec javne službe, te pomanjkljivosti ne odpravi,
– če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli
priključitev drugega uporabnika na interno instalacijo, če poveča odjem vode brez soglasja izvajalca javne službe, če interna
instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo
vode drugim uporabnikom in uporabnik v roku, ki ga je določil
izvajalec javne službe tega ne odpravi,
– če ne omogoči izvajalcu odčitavanja ali zamenjavo
vodomerne naprave, pregled in vzdrževanja vodovodnega priključka in zamenjave obračunskega vodomera ali če na kakršenkoli način ovira redno vzdrževanje in popravilo vodovoda,
– če ne omogoči izvajalcu pregleda internih inštalacij,
odvzema vzorca vode ali meritve na internem omrežju,
– če ne omogoči izvajalcu rednih vzdrževalnih del na
vodovodnem priključku,
– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi
kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami
izvajalca,
– če ne dovoli obnove vodovodnega priključka pri obnovi
javnega vodovoda,
– če krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo oziroma če ne ravna v skladu z ukrepi ob izrednih razmerah,
– če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire in
dobavo vode,
– če uporabnik pri urejanju okolice ni upošteval določb
tega odloka in Tehničnega pravilnika,
– če uporabnik odjema vodo na nedovoljen način oziroma
odstrani plombo na spojnici vodomera,
– če uporabniki v večstanovanjskem objektu ne uredijo
medsebojnih razmerij, kot to določa ta odlok in zaradi tega ne
plačujejo porabljene vode,
– če je zaradi stanja interne napeljave in vodomernega
mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu,
– če uporabnik ne poravna zapadle obveznosti za porabljeno vodo v roku, ki ga ob upoštevanju zakonskih določil
določi izvajalec v opozorilu, s katerim uporabnika obvesti, da
mu bo zaradi dolga prekinjena dobava vode ter
– na podlagi dokončne odločbe inšpektorja.
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(2) Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe
z vodo plača uporabnik.
22. člen
(1) Izvajalec ima pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajši
čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na
javnem vodovodu. O vzrokih o času trajanja prekinitve ter o
navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec
obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na
krajevno primeren način.
(2) V primeru prekinitve oskrbe z vodo zaradi vzdrževalnih
del, nastalih okvar na javnem vodovodu ali naravnih in drugih
nesreč ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti
ali omejiti uporabnikom oskrbo z vodo. Izvajalec ima v teh
primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpostaviti omejeno
nadomestno oskrbo z vodo. Izvajalec mora izvajati priprave za
hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja
po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za omejeno
nadomestno oskrbo z vodo. V okviru priprav izdela ustrezne
načrte ter načrte dejavnosti.
4. Meritve količin in obračun porabljene vode
23. člen
(1) Količina porabljene vode iz vodovoda se ugotavlja z
odčitkom stanja obračunskega vodomera in se meri v kubičnih
metrih (m3). Osnova za obračun je stanje obračunskega vodomera na dan odčitka.
(2) Pooblaščeni delavci, ki odčitavajo stanje števca na
vodomernih napravah, se morajo na zahtevo uporabnikov izkazati s pooblastilom.
(3) Za nadomestilo stroškov vzdrževanja priključka in
menjave ter kontrole vodomerov se obračunava vzdrževalnina
priključka. Način obračunavanja je opredeljen v pravilniku iz
5. člena tega odloka.
24. člen
(1) Če se vodomerna naprava pokvari, se količina porabljene vode ugotovi na podlagi povprečne porabe v zadnjih
treh obračunskih obdobjih pred okvaro vodomera oziroma po
zadnjih znanih podatkih.
(2) Količina porabljene vode pri uporabniku, ki še nima
vgrajene vodomerne naprave ali pri nedovoljenem odjemu brez
vodomerne naprave, se določi na osnovi podatkov povprečne
porabe drugih primerljivih uporabnikov (glede na število oseb
ter povprečno porabo na osebo, število živali …).
(3) Pri nedovoljenem odjemu vode se uporabniku zaračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega
priključka oziroma največ za obdobje enega leta.
(4) Glede obračuna porabljene vode se poleg določil
tega odloka neposredno uporabljajo določila pravilnika, ki ureja
oblikovanje cen storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo.
25. člen
(1) Izvajalec javne službe izstavlja račune za porabljeno
vodo na podlagi odčitavanja vodomerov ali z akontacijo in
kasnejšim poračunom.
(2) Uporabnik, ki stalno ne prebiva v objektu, mora določiti pooblaščenca, ki ga bo zastopal, omogočal dostop do
vodomerne naprave ter zanj prejemal in plačeval račune za
porabljeno vodo.
(3) V primeru, da vodomerne naprave zaradi nedostopnosti izvajalec javne službe ni mogel odčitati, je uporabnik dolžan
sporočiti stanje vodomerne naprave v roku 8 dni po prejemu
obvestila.
26. člen
(1) Za večstanovanjske objekte ki se gradijo na novo, je
treba zagotoviti priključitev in obračun za vsako stanovanjsko
in poslovno enoto posebej (po posameznem lastniku).
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(2) V objektih z več uporabniki, v katerih ni možna vgradnja merilnih naprav za posameznega uporabnika, izvajalec
javne službe odčita in izda račun le za glavni vodomer. Lastniki
posameznega objekta so na podlagi stanovanjskega zakona
dolžni skleniti pogodbo z upravnikom, ki za njih sprejema in
plačuje račune za porabljeno vodo. Izvajalec javne službe
lahko izdaja račune za posameznega uporabnika v objektih,
kjer je več uporabnikov, če se vsi uporabniki strinjajo z načinom
delitve porabe pitne vode, kar potrdijo s podpisi v ustreznem
dokumentu. Stroški delitve bremenijo uporabnike. V tem dokumentu se morajo uporabniki zavezati, da bodo sporočali vse
podatke, ki vplivajo na obračun porabe vode.
(3) Vodomerne naprave v interni inštalaciji služijo uporabniku za njegovo lastno kontrolo in jih izvajalec javne službe ne
odčituje in ne vzdržuje.
(4) Za posamezna vprašanja v zvezi z obračunavanjem
porabe vode v večstanovanjskih objektih, se poleg tega odloka
neposredno uporabljajo tudi določila pravilnika, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
27. člen
(1) Predlog cen pripravi izvajalec javne službe skladno
z veljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno politiko. Cene, oblikovane v skladu s predpisi, morajo
pokrivati priznane stroške (lastno ceno storitve) poslovanja
nastale pri izvajanju javne službe. Cena se oblikuje in sprejema
v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
(2) Ob spremembi cene vode izvajalec javne službe izvede odčitek vodomerov.
28. člen
Voda, ki je bila porabljena za požarno‑varnostne namene
oziroma za odpravo elementarnih in drugih katastrofalnih posledic, ni potrebno plačati, če je bila poraba prijavljena izvajalcu
javne službe in jo je le‑ta označil za upravičeno.
5. Javna pooblastila izvajalcu
29. člen
(1) Izvajalec javne službe izdaja smernice in mnenja na
občinski prostorski načrt (OPN) in na občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) občine.
(2) Izvajalec javne službe izdaja projektne pogoje na
IDZ (idejna zasnova) projektno dokumentacijo in soglasja na
PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) projektno
dokumentacijo.
(3) Izvajalec javne službe izdaja mnenja in soglasja za
priključitev obstoječe stavbe na javni vodovod ob naslednjih
dokazilih:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe,
– pogodbo o služnosti lastnikov parcel, po katerih bo
potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti služnost.
(4) Izvajalec javne službe izdaja soglasje za začasni
priključek (za gradbišča, javno prireditev) za določen čas ob
naslednjih dokazilih:
– dokazilo o pravici graditi,
– skico ali situacijo predvidene priključitve na javno vodovodno omrežje,
– služnost ali soglasje za prekop javnih površin, preko
katerih bo potekal vodovodni priključek,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode
(za gospodarske družbe, samostojne podjetnike oziroma podjetja).
(5) Izvajalec javne službe izda soglasje za ukinitev priključka v primeru:
– dokazila o lastništvu stavbe, kateri se priključek ukinja ter
– skice ali situacije z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom.
(6) Izvajalec javne službe sodeluje pri načrtovanju javnega vodovoda.
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30. člen
(1) Investitor del mora začetek gradnje vodovoda pisno priglasiti izvajalcu javne službe vsaj osem dni pred začetkom del.
(2) Za novozgrajeni vodovod mora investitor pridobiti uporabno dovoljenje pristojnega organa.
(3) V enem mesecu po pridobitvi uporabnega dovoljenja
po zgraditvi mora investitor vodovoda zgrajeni javni vodovod brezplačno predati v last občini. Občina zgrajeni vodovod
prevzame v last pod pogojem, da je predhodno pridobljeno
uporabno dovoljenje. Prenos se izvrši na podlagi pogodbe o
prevzemu, s katerim se opredelijo pogoji prevzema in medsebojne obveznosti.
(4) Ob primopredaji mora investitor izročiti občini vsa soglasja in upravna dovoljenja ter projekt izvedenih del. Projekt
izvedenih del mora vsebovati geodetski posnetek zgrajenega
objekta, situacijo, montažni načrt ter detajle križanj z ostalimi
komunalnimi napravami.
31. člen
(1) Kdor se namerava priključiti na vodovod, mora izpolniti
vse pogoje iz projektnih pogojev in soglasij, poravnati vse obveznosti investitorju sekundarnega vodovodnega omrežja, poravnati strošek izvedbe in plačati komunalni prispevek. Predložiti
je potrebno projektno dokumentacijo, opredeljeno s Tehničnim
pravilnikom in ustrezna soglasja za posege na zemljišča.
(2) Kdor namerava povečati priključno kapaciteto obstoječega priključka, mora predhodno poravnati stroške pri izgradnji
primarnega in sekundarnega voda.
(3) Bodoči uporabnik vode mora plačati komunalni prispevek in vse ostale obveznosti pred priključitvijo svojega objekta
na javni vodovod.
(4) Uporabnik vode, ki sofinancira gradnjo javnega vodovodnega omrežja, s tem ne pridobi nikakršne pravice razpolaganja na javnem vodovodu. Investitorju se lahko upošteva
delež prispevka v izgradnjo javnega vodovoda pod pogoji Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu
opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje
Občine Razkrižje.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
32. člen
(1) Uporabnik storitev javne službe je fizična ali pravna
oseba, ki ima za svoje potrebe izveden priključek na javni vodovod ali uporablja vodo iz javnega ali drugega vodovoda za
potrebe požarne varnosti.
(2) Oskrba uporabnikov s pitno vodo se zagotavlja iz
javnih vodovodov.
33. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodomerno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode ter
– ukinitve priključka.
1. Obveznosti uporabnikov
34. člen
Uporabnikova obveznost je:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno
omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– s podpisom pogodbe z izvajalcem zagotoviti vzdrževanje vodovodnega priključka, vključno z vzdrževanjem in zamenjavo obračunskega vodomera,
– obnoviti vodovodni priključek, ko na to opozori izvajalec,
najkasneje pa, ko doseže dobo 33 let,
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– zagotoviti dostop za opravljanje del na svojem zemljišču
v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočiti okvare na javnem vodovodu, vodovodnem
priključku in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop do internih instalacij zaradi pregleda, odvzemanja vzorcev vode ali meritev tlaka na internem
omrežju,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo
obračunskega vodomera,
– zagotoviti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del
na vodovodnem priključku,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne
po poravnavi vseh zapadlih obveznosti uporabnika,
– plačevati račune v roku, navedenem na računu,
– urejati delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj
pri oskrbi z vodo,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno
priključitvijo poskrbeti za ustrezno vodomerno mesto skladno z
zahtevami izvajalca,
– kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka
v primeru, da izvede montažo drugi izvajalec s priznano usposobljenostjo,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– pisno obveščati izvajalca o odvzemu iz hidrantov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu ter
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
35. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja
vodovodnega priključka mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja,
dovoliti prehod.
2. Odvzem vode iz javnih hidrantov
36. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju.
37. člen
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja
direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega
člena tega odloka.
38. člen
(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic,
izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela,
protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le
na podlagi soglasja izvajalca, in če razmere na vodovodnem
omrežju dopuščajo tak odvzem vode.
(2) Odvzem vode za druge potrebe je dovoljen le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem vode se med uporabnikom
in upravljavcem sklene posebna pogodba, v kateri se določi
pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode.
39. člen
Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta
na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob
naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik
pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode,
količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na
hidrantih.
40. člen
(1) Uporabnik mora vzdrževati hidrant v brezhibnem stanju. V primeru poškodbe hidranta nosi vse stroške za popravilo
okvare povzročitelj.
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(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena,
za škodo na hidrantih ne odgovarjajo prostovoljna gasilska
društva, kadar škoda nastane zaradi nenamerne poškodbe
hidranta ob izvajanju interventnih ukrepov ali aktivnosti, opredeljenih v drugem odstavku 39. člena tega odloka.
3. Uporaba javnega vodovoda
41. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih
uporabnikov in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.
42. člen
(1) Uporabnik se ne sme hkrati oskrbovati iz javnega
vodovoda in iz drugega vodnega vira, če nima za vsak sistem
oskrbe z vodo izvedene ločene interne vodovodne napeljave.
(2) Vso porabljeno vodo iz drugega vodnega vira mora
uporabnik meriti z obračunskimi vodomeri, ki jih mora odčitati
izvajalec.
4. Uporaba vodovodnega priključka
43. člen
(1) Uporabnik ne sme odstraniti, prestavljati, zamenjati,
kakorkoli drugače posegati ali popravljati obračunskega vodomera.
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu.
44. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc,
nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
45. člen
(1) Stroški prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka bremenijo uporabnika.
(2) Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera, krije stroške njegove zamenjave.
46. člen
Stroški rednih vzdrževalnih del vodovodnega priključka
in stroški rednih vzdrževalnih del obračunskega vodomera,
zamenjave ter overitve obračunskega vodomera bremenijo
uporabnika v vrednosti dejansko nastalih stroškov. Stroški teh
del so določeni s tarifo za redna vzdrževalna dela.
47. člen
Stroški okvar, nastali na vodovodnem omrežju uporabnika
bremenijo uporabnika, razen ko so okvare nastale po krivdi
izvajalca.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
48. člen
(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna Občine Razkrižje ter
– drugih virov.
(2) Na podlagi metodologije za oblikovanje cen za opravljanje javne službe Občinski svet Občine Razkrižje s Pravilnikom o tarifnem sistemu določi elemente za določitev cene
storitve javne službe.
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(3) Pravilnik o tarifnem sistemu pripravi izvajalec javne
službe in ga predloži v sprejem Občinskemu svetu Občine
Razkrižje.
VII. ZBIRKE PODATKOV IN OBVEŠČANJE
49. člen
(1) Podatki o rezultatih laboratorijskih preskusov pitne
vode, pridobljenih pri monitoringu, morajo biti uporabnikom
vedno na razpolago pri izvajalcu javne službe.
(2) Izvajalec javne službe mora v svojih internih dokumentih določiti pogostnost in način obveščanja uporabnikov
o skladnosti, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora, s tem
da pogostnost obveščanja ne sme biti opredeljena manj kot
enkrat letno.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, morajo
upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo pripraviti letno
poročilo. Z letnim poročilom morajo seznaniti uporabnike preko
sredstev javnega obveščanja.
VIII. NADZOR
50. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski upravni organ, pristojen za nadzor.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec javne službe, če:
– ne izvaja storitev iz 6. člena,
– upravljavec ravna v nasprotju s šestim odstavkom
7. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom
12. člena,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
– ravna v nasprotju s 55. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
52. člen
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba
– upravljavec, če:
– ravna v nasprotju s šestim odstavkom 7. člena.
53. člen
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 10. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 35. člena,
– ravna v nasprotju z 38. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena,
– ravna v nasprotju s 40. členom,
– ravna v nasprotju z 41. členom,
– ravna v nasprotju s 44. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje odgovorna oseba za
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
54. člen
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik –
uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 10. členom,
– ravna v nasprotju z 19. členom,
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
Izvajalec javne službe je dolžan v roku šestih mesecev
od uveljavitve tega odloka pripraviti in predložiti Občinskemu
svetu Občine Razkrižje v sprejem:
– Tehnični pravilnik o javnem vodovodu iz 5. člena in
– Pravilnik o tarifnem sistemu iz 48. člena tega odloka.
56. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan v roku treh mesecev
od uveljavitve tega odloka pripraviti in predložiti Občinskemu
svetu Občine Razkrižje v sprejem:
– tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na
sekundarni vodovod iz četrtega odstavka 18. člena in
– tarifo za redna vzdrževalna dela iz 46. člena tega
odloka.
(2) Do uveljavitve tarif, navedenih v prejšnjem odstavku
tega člena, izvajalec javne službe te storitve zaračunava
skladno s tarifami, ki so veljale do uveljavitve tega odloka.
(3) Do sprejema tarif, navedenih v prejšnjem odstavku
tega člena, s strani Občinskega sveta Občine Razkrižje,
izvajalec javne službe te storitve zaračunava skladno s tarifami, ki so veljale do uveljavitve tega odloka.
57. člen
Temeljna topografska karta iz drugega odstavka
1. člena tega odloka z vrisanimi oskrbovalnimi območji je na
vpogled na spletnih straneh Občine Razkrižje.
58. člen
Do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred
požarom ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij, mora izvajalec javne službe vzdrževati objekte in
opremo javnega hidrantnega omrežja priključenega na javni
vodovod ter zagotavljati vodo za primer požara v okviru vzdrževanja objektov skupne rabe na območju občine.
59. člen
Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s
pitno vodo iz zasebnih vodovodov, morajo prilagoditi oskrbo
s pitno vodo zahtevam tega odloka in pravilnika, ki ureja
oskrbo s pitno vodo, najpozneje do 31. decembra 2010.
60. člen
Rok, v katerem mora izvajalec javne službe opravljati
javno službo skladno s programom obvladovanja kakovosti
poslovanja iz 4. člena, znaša 5 let.
61. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0049/2010/1
Šafarsko, dne 12. marca 2010
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
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Odlok o merilih za odmero komunalnega
prispevka in programu opremljanja za gradnjo
komunalne infrastrukture za območje Občine
Razkrižje

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora /ZUreP‑1/
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK‑1 in 33/07 –
ZPNačrt), Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni
list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl.
US in 76/08) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list
RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje
na 18. redni seji dne 12. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o merilih za odmero komunalnega prispevka
in programu opremljanja za gradnjo komunalne
infrastrukture za območje Občine Razkrižje
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo splošna merila za odmero
komunalnega prispevka in program opremljanja za gradnjo
komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje.
2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
1. program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme za
določanje in usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem
zemljišč s komunalno infrastrukturo, ob upoštevanju finančne
konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna;
2. komunalna infrastruktura so objekti oziroma omrežja
lokalne gospodarske javne infrastrukture ter grajeno javno
dobro lokalnega pomena;
3. komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki se odmerja na obračunskem območju, ki je določeno v programu opremljanja in ga
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini;
4. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so
stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno
opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove
komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z
obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe;
5. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme,
znižani za tisti del stroškov, ki se ne financira iz sredstev komunalnega prispevka oziroma iz občinskega proračuna;
6. obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na obstoječo ali načrtovano komunalno
infrastrukturo oziroma območje njene uporabe;
7. priključna moč objekta je določena kot neto tlorisna
površina objekta oziroma njen del v lasti zavezanca, pomnožen
s faktorjem dejavnosti. Za spremembo priključne moči šteje tudi
sprememba neto tlorisne površine objekta oziroma sprememba
njene namembnosti;
8. gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali
več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene
površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena
ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu in se ugotovi
iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja;
9. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta, ki se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
10. faktor dejavnosti je racionalno število med 0,7 in 1,3,
ki ga glede na pretežno namembnost posameznega objekta
in stopnjo izkoriščanja posamezne komunalne infrastrukture
določi program opremljanja;
11. zemljiška parcela je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj
ene katastrske občine in je v zemljiškem katastru označeno
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kot zemljiška parcela s svojo enolično parcelno številko. Izrazi,
uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem
odstavku, imajo enak pomen kot ga določajo predpisi s področja graditve objektov in urejanja prostora.
3. člen
(1) Program opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje je sestavljen iz:
– programa opremljanja za obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo za območje Občine Razkrižje.
(2) S tem odlokom se sprejme program opremljanja za
obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo za območje
Občine Razkrižje. Program opremljanja za obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo je na vpogled v času uradnih
ur na Občini Razkrižje.
4. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej
ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko
zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v
obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli
komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota
je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
5. člen
Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture se izračuna na naslednji način:
KPi = (Aparcela. Cpi1. Dpi) + (Kdejavnost. Atlorisna. Cti1. Dti)
kjer je:
KPi

… komunalni prispevek za določeno vrsto
infrastrukture;
Aparcela
… površina parcele objekta;
Atlorisna
… neto tlorisna površina predvidenega objekta;
Dpi
… delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka (0,5);
Dti
… delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka (0,5);
Dpi + Dt = 1 …
Kdejavnosti …V primeru, da gre za mešano območje, občina določi faktor dejavnosti (Kdejavnosti). Če odlok
ne določi drugače, je faktor dejavnosti 1,0;
Cpi
… cena na m2 zemljiške parcele za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na območju opremljanja;
Cti
… cena na m2 neto tlorisne površine za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na
območju opremljanja.
6. člen
(1) Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo
naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta.
(2) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto
tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami
po predpisih o graditvi objektov.
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(4) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je enako in znaša Dpi = 0,5 in Dti = 0,5.
(5) Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri od površine gradbene
parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
(6) Če parcele objekta oziroma njene površine ni možno
določiti, se jo opredeli tako, da se velikost stavbišča (fundus)
pomnoži s faktorjem 1,5.
(7) Faktor dejavnosti je odvisen od vrste objekta, ki je
predmet odmere komunalnega prispevka glede na pretežno
dejavnost.
Vrsta objekta Kdejavnost
Klasifik. št.
1
11
11100
11210
11221
11222
11300
12
121
12111
12112
12120
12120
122
12201
12202
12203
123
12301
12302
12303
12304
124
12410
12420
125
12510
12510
12510
12520
12520
126
12610
12620
12630
12640
12650
127
12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730

Klasifikacija
STAVBE
Stanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri‑ in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne namene
Ne stanovanjske stavbe
Gostinske stavbe
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
Gostilne, restavracije in točilnice
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem)
Upravne in pisarniške stavbe
Stavbe javne uprave
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
Druge upravne in pisarniške stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišča
Bencinski servisi
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija)
Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m2 pokritih površin)
Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno infrastrukturo:
klavnice, mlekarne, itd.)
Rezervoarji, silosi in skladišča
Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in rzastreliva, vključno s fitofarmacevtskimi
pripravki)
Stavbe splošnega družbenega pomena
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za zdravstvo
Športne dvorane
Druge nestanovanjske stavbe
Stavbe za rastlinsko pridelavo
Stavbe za rejo živali
Stavbe za spravilo pridelka
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
Kulturni spomeniki

Faktor
(Kdej)

1
0,9
0,8
0,8
0,8

1
1
1
0,7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,9
0,7
1,3
1
1,3

1
1
1
1
1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
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Klasifik. št.
12740
23
230
2301
2302
2303
2304
24
241
24110
24122
242
24201
24205

Št.

Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
Kompleksni industrijski objekti
Kompleksni industrijski objekti
Rudarski objekti
Energetski objekti
Objekti kemične industrije
Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje
Drugi gradbeni inženirski objekti
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
Športna igrišča, razen zelenih površin
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Drugi gradbeni inženirski objekti
Vojaški objekti
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta skladišča ipd.)

8. člen
(1) Plačila komunalnega prispevka so oproščeni neposredni uporabniki proračuna.
(2) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– za gradnjo neprofitnih stanovanj;
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno‑raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov.
(3) Kolikor želi investitor zgraditi objekt, ki bo ustvaril nova
delovna mesta lahko občinski svet sprejme sklep o znižanju
oziroma ga oprosti plačila komunalnega prispevka.
9. člen
(1) Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo predstavljata:
– Cpi – strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z
določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
– Cti – strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na
obračunskem območju.
(2) Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo se deli po posamezni
vrsti komunalne infrastrukture:
Obstoječa infrastruktura
– Vodovod
(3) Obračunsko območje vodovodnega omrežja je določeno enotno za vsa naselja v občini in obsega vse površine, ki
so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi in
so opremljene z vodovodnim omrežjem.

Vodovod

Cena Euro/m2 površine parcele Cpi
1,03

Cena Euro/m2
neto tlorisne
površine Cti
5,03

Stran
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Faktor
(Kdej)
1

Klasifikacija

7. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta:
– za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se pa na novo priključuje na obstoječo ali predvideno
komunalno infrastrukturo. Komunalni prispevek se zavezancu
odmeri na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti;
– za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in
se na novo priključuje na obstoječo ali predvideno komunalno
infrastrukturo. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na
njegovo zahtevo, pred izdajo gradbenega dovoljenja;
– ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja
namembnost objekta. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti.

Obračunsko
območje

25 / 26. 3. 2010 /

1,3
1,3
1,3
1,3

0,7
0,7
1
0,7

– Ceste, javna razsvetljava
(4) Obračunsko območje občinskih cest, javne razsvetljave je določeno enotno za vsa naselja v občini in obsega vse
površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene
poselitvi.
Obračunsko
območje
Ceste

Cena Euro/m2
površine parcele
Cpi
1,35

Cena Euro/m2 neto
tlorisne površine
Cti
6,56

Predvidena infrastruktura
– Kanalizacija
(5) Obračunsko območje objektov in omrežja za odvajanje
in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je določena na podlagi prispevnega območja čistilnih naprav in obsega
površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene
poselitvi in so opremljene z kanalizacijskim omrežjem.
Kanalizacija 1
V obračunsko območje K1 spadajo naselja:
– Gibina
– Šafarsko
– Razkrižje
– Veščica
– Kopriva
Obračunsko
območje
Kanalizacija 1

Cena Euro/m2
površine parcele
Cpi
0,69

Cena Euro/m2
neto tlorisne
površine Cti
3,44

Kanalizacija 2
V obračunsko območje K2 spadajo naselja:
– Gibina
– Šafarsko
– Razkrižje
Obračunsko
območje
Kanalizacija 2

Cena Euro/m2
površine parcele
Cpi
1,23

Cena Euro/m2 neto
tlorisne površine
Cti
5,91

Kanalizacija 3
V obračunsko območje K3 spadajo naselja:
– Gibina
– Šafarsko
– Razkrižje
– Veščica
– Kopriva
Obračunsko
območje
Kanalizacija 3

Cena Euro/m2
površine parcele
Cpi
1,25

Cena Euro/m2 neto
tlorisne površine
Cti
6,16

Stran
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– Ceste
(6) Obračunsko območje občinskih cest, javne razsvetljave
je določeno enotno za vsa naselja v občini in obsega vse površine,
ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi.
Obračunsko
območje
Ceste

Cena Euro/m2
površine parcele
Cpi
0,19

Cena Euro/m2 neto
tlorisne površine
Cti
0,92

10. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so
izraženi v EUR in so obračunani na dan 1. 1. 2010.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 9. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep
se objavi na lokalno običajen način.
11. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja namembnost objekta oziroma gre za nadomestno
gradnjo, se komunalni prispevek izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih
tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine
objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega
odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po
spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega
odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena
negativna, se komunalni prispevek ne plača.
(4) V primeru ko je vrednost komunalne infrastrukture, ki
jo mora zagotoviti občina potencialnim investitorjem večja od
komunalnega prispevka, ki se obračunava na danem območju
mora investitor plačati dejansko vrednost potrebne infrastrukture oziroma jo lahko izvede sam ter je tako oproščen plačila
komunalnega prispevka.
(5) V primeru izgradnje komunalne infrastrukture na prazni parceli (npr. ureditev vodovodnega priključka na vinogradu,
kjer investitor trenutno nima namena graditi objekta) se prav
tako obračuna komunalni prispevek. Kot osnova za izračun se
vzame za objekt podobni objekti na danem območju oziroma
kot je določeno v prostorskih aktih.
12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo
komunalnega prispevka uprava Občine Razkrižje z odločbo.
(2) Uprava izda odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem,
ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo
o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne
zahteve.
(4) Občinska uprava o izdani odločbi obvesti tudi organ,
pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
(5) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v
roku 30 dni.
13. člen
Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu enote o popolnosti
vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen
tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega
prispevka.

14. člen
(1) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja. Pritožba ne zadrži plačila komunalnega prispevka.
(2) Mogoče je določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek
plačan najkasneje v dveh letih od pravnomočnosti odločbe, s
katero je odmerjen komunalni prispevek. O možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na predlog zavezanca. V primeru
obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le‑ta določi v odločbi o odmeri komunalnega
prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil.
15. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega
prispevka.
16. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka
poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo oziroma priključno mesto, ki ga zagotovi Občina Razkrižje
investitorju do njegove parcelne meje.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje komunalnih
priključkov od priključnega mesta na parcelni meji do objekta
investitorja, ki so v zasebni lasti in jih zagotovi investitor.
17. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna
in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme
ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne
opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o
povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 35/09).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0050/2010/1
Šafarsko, dne 12. marca 2010
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
1081.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta
Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05,
132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba
na 32. seji dne 18. 2. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šempeter ‑ Vrtojba za leto
2010 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
A.
I.

70

71

72

74

II
40

41

42

43

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70 + 71 + 72 + 73 + 74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI
(40 + 41 + 42 + 43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

V EUR
Proračun
leta 2010

8.157.440,00
6.511.124,00
4.381.628,00
3.064.038,00
1.029.865,00
287.725,00
0
2.129.496,00
1.716.356,00
1.648,00
15.021,00
103,00
396.368,00
358.356,00
358.356,00
1.287.960,00
1.287.960,00
9.754.098,00
3.007.346,00
545.942,00
88.600,00
2.195.857,00
51.392,00
125.555,00
2.023.979,00
183.500,00
245.922,00

50.000,00
418.000,00

Stran

3439

III

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–1.596.658,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750 + 751 + 752)
33.000,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(750 + 751 + 752)
33.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil
33.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440 + 441 + 442)
100.000,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
100.000,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
100.000,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
–67.000,00
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
120.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
120.000,00
550 Odplačila domačega dolga
120.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
–1.783.658,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)
–120.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII‑IX.=‑III.)
1.596.658,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRET. LETA
1.783.658,00
«
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Šempeter ‑ Vrtojba.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov
so objavljeni na internetnih straneh občine.
Št. 01101-1/2010-71
Šempeter pri Gorici, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

203.627,00
1.390.930,00
0
4.254.773,00
4.254.773,00
468.000,00

25 / 26. 3. 2010 /

1082.

Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba
v letu 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06

Stran

3440 /

Št.

25 / 26. 3. 2010

– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta
Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05,
132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba
na 32. seji dne 18. 2. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna
Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010

Uradni list Republike Slovenije
2.
Občino Tržič se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi
statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič in statusa splošno
ljudsko premoženje ter za njun izbris v zemljiški knjigi in vpis
lastninske pravice na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
matična številka 5883547.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

1. člen
3. člen se spremeni tako, da se za 4. točko doda 5. točka,
ki se glasi:
»5. Drugi z zakonskimi akti določeni namenski prihodki.«
2. člen
V drugem odstavku 4. člena Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter ‑ Vrtojba v letu 2010 (Uradni list
RS, št. 21/09) se tretji stavek spremeni tako, da se za besedo med spremeni in doda besedilo: »proračunskimi uporabniki Uprava, Skupna občinska uprava in Režijski obrat v posebnem delu proračuna ter o prerazporeditvah pravic porabe
sredstev izplačanih na podlagi Pravilnika o plačah, plačilih,
nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta,
člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana
štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih
teles občinskega sveta in na podlagi Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju ter Odloka o plačah funkcionarjev med
proračunskimi uporabniki župan, nadzorni odbor in občinski
svet v posebnem delu proračuna.«

Št. 478-0-0030/2009-33, 466-178/01-33
Tržič, dne 19. marca 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

TURNIŠČE
1084.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07)
je Občinski svet Občine Turnišče na 20. redni seji dne 11. 3.
2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Turnišče

3. člen
Črta se 16. člen.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-1/2010-72
Šempeter pri Gorici, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

TRŽIČ
1083.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski
svet Občine Tržič na 27. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status:
– javnega dobra v lasti Občine Tržič, na nepremičnini
parc. št. 134/19, k.o. Križe;
– splošnega ljudskega premoženja (javnega dobra) na
nepremičninah parc. št. 140/17 in 140/19, k.o. Križe.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Turnišče

jejo:

1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Turnišče se imenu-

– za predsednika: Andrej Litrop, univ. dipl. pravnik, Renkovci 109, 9224 Turnišče,
– za namestnico predsednika: Jasna Bračič Szabo, univ.
dipl. pravnica, Kidričeva 15, 9220 Lendava,
– za člana: Jožef Režonja, obutveni tehnik, Ulica Štefana
Kovača 29, 9224 Turnišče,
– za namestnika člana: Ciril Cigut, trgovec, Ulica 4. maja
20, 9224 Turnišče,
– za člana: Dominik Zver, zobni tehnik, Čevljarska ulica
25, 9224 Turnišče,
– za namestnika člana: Jožef Gjerkeš, sam. podj., Nedelica 95/a, 9224 Turnišče,
– za člana: Sanja Hanc, študentka prava, Gomilica 135,
9224 Turnišče,
– za namestnika člana: Goran Šarkezi, delavec, Gomilica
58/b, 9224 Turnišče.
2. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 179/03-2010
Turnišče, dne 12. marca 2010
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1085.

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
okolje (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
Turnišče (Uradni list RS, 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 20. seji dne 11. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja
cene storitev odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2010
I.
Občina Turnišče 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 Turnišče, 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 Turnišče 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 Turnišče 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.

Št.

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

70

71

72

73

VELIKA POLANA
Odlok o proračunu Občine Velika Polana
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
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ODLOK
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2010

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

1086.

Stran

– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in
88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list
RS, št. 44/99, 52/03) Občine Velika Polana na 19. seji dne
12. 3. 2010 občinski svet sprejel

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. 174-03/10
Turnišče, dne 12. marca 2010

25 / 26. 3. 2010 /

74

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ.
IN NEMATER. DOLG. SRED.
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

v EUR
5.514.540,34
1.326.297,29
944.816,00
879.529,00
32.810,00
32.477,00
0,00
381.481,29
68.740,01
100,00
290,00
42.502,00
269.849,28
72.615,77
26.872,41
–
45.743,36
0,00
0,00
0,00
4.115.627,28
475.614,16
3.640.013,12

Stran

II.
40

3442 /

Št.
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.‑II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752 KUPNINA IZ NASLOVA
PRIVATICACIJE
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44
DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT.
DELEŽ. (440+441)
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN NALOŽB
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)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.‑IX.)
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5.683.217,61
497.499,76
141.674,95
22.295,13
320.529,68
7.000,00
6.000,00
400.608,13
10.000,00
64.901,54
58.355,71
276.350,88
4.746.572,95
4.746.572,95
38.536,77
33.849,27
4.687,50
–168.677,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.677,27
168.677,27
168.677,27
0,00
0,00
0,00
0,00
168.677,27

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

168.677,27
224.742,54

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

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v
Zakonu o varstvu pred požarom.
2. Prihodki občanov za izgradnjo kanalizacije in čistilne
naprave in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
3. Prihodki občanov za izgradnjo mrliške vežice v Veliki
Polani in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
4. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se porablja za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja in čistilne naprave v Občini Velika Polana.
5. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se porablja za sofinanciranje izgradnje in
obratovanje regijskega centra »Zbirno sortirni center za odpadke Puconci«.
Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso
porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za
isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med na primer: glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika
predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako
določeno v statutu).
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70%
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pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

Št.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Velika Polana
v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9-19/2010OS
Velika Polana, dne 12. marca 2010
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
6.000,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000,00 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 100,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

1087.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči
za novorojence v Občini Velika Polana

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu
(ZSV‑UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 15. člena Statuta Občine
Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski
svet Občine Velika Polana na 19. redni seji dne 12. 3. 2010
sprejel

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Velika Polana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči
za novorojence družinam oziroma roditeljem z območja Občine
Velika Polana, določa upravičence, višino, pogoje in postopek
za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju:
pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s
katero se družini oziroma roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša neto 200,00 EUR.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine
Velika Polana s sklepom.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu
Občine Velika Polana.

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 283.147,25 eurov.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij),
katerih ustanoviteljica je Občina Velika Polana, se v letu 2010
ne smejo zadolževati.

II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
4. člen
Upravičenec do denarne pomoči po tem pravilniku je eden
od staršev novorojenca, pod pogojem, da sta upravičenec in
novorojenec državljana Republike Slovenije ter imata stalno
prebivališče v Občini Velika Polana.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do
denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in
ima stalno prebivališče v Občini Velika Polana.
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5. člen
Pravico do pomoči upravičenec uveljavlja s pisno vlogo na
predpisanem obrazcu pri občinski upravi Občine Velika Polana,
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana. Rok za vložitev pisne
vloge je šest mesecev po rojstvu otroka. Po preteku tega roka
se vloga zavrže kot prepozna.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št 10-19/2010OS
Velika Polana, dne 12. marca 2010

6. člen
K vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta upravičenca,
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– številko transakcijskega računa upravičenca,
– davčno številko upravičenca.
7. člen
Denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun upravičenca v 8 dneh po sklenitvi sporazuma o enkratni denarni
pomoči za novorojenca, ki ga skleneta upravičenec in Občina
Velika Polana. Sporazum s strani občine podpiše župan.

Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

ZREČE
1089.

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07)
objavlja

III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. januarja 2010 dalje.

CENIK
daljinskega ogrevanja
1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Petrol Energetika, d.o.o., Ljubljana, se v mestu Zreče s
1. 4. 2010 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša
za 3,3058%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne
energije 81,5130 Eur/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.

Št. 7-19/2010OS
Velika Polana, dne 12. marca 2010
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

1088.

Sklep o višini najemnine za grobna mesta

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika
Polana na 19. seji dne 12. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o višini najemnine za grobna mesta

2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana
skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 30/09).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano
vrednost.
Št. 138/2010-02
Zreče, dne 19. marca 2010

1. člen
Občinski svet Občine Velika Polana potrdi predlog cene
za najem grobnega mesta na pokopališčih v Občini Velika
Polana za leto 2010.
Občina
Velika Polana

Cenik daljinskega ogrevanja

Enojni grob

Dvojni grob

Žarni ali
otroški grob

8,00

10,00

8,00

Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.

ŽELEZNIKI

Cene že vključujejo davek na dodano vrednost.
2. člen
Komunalni prispevek je enkratni znesek, ki ga pred sklenitvijo pogodbe plača stranka, ki želi najeti grobno mesto na
pokopališčih v Občini Velika Polana. Plačajo ga vsi posamezniki oziroma gospodinjstvo, ki do leta 2009 ni plačevalo
vzdrževanje pokopališča, v skladu s sklepom o določitvi višine
cene za vzdrževanje pokopališča.
Plačilo celotnega zneska je predpogoj za sklenitev pogodbe o najemu grobnega mesta.
Višina komunalnega prispevka znaša 500,00 EUR in ne
vključuje davka na dodano vrednost.

1090.

Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne
gospodarske javne službe distribucije toplote
na območju Občine Železniki

Na podlagi določila prvega odstavka 33. člena Energetskega zakona /EZ/ (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2,
70/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP) in
16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09)
je Občinski svet Občine Železniki na 22. redni seji dne 18. 3.
2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o načinu opravljanja izbirne lokalne
gospodarske javne službe distribucije toplote
na območju Občine Železniki

Št.

25 / 26. 3. 2010 /
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IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN
1. Priključitev na toplovodno omrežje
7. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja izbirne lokalne
gospodarske javne službe distribucije toplote (v nadaljevanju:
javna služba) na območju Občine Železniki.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe;
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev;
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– viri financiranja javne službe;
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je
javno dobro in varstvo, ki ga uživa in
– nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega člena
tega odloka.
4. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je
določen z zakonodajo, ki ureja področje energetike.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Koncesijo podeljuje Občina Železniki.
(3) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka se opravi na podlagi javnega razpisa. Izbiro
koncesionarja opravi Občinska uprava Občine Železniki.
(4) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Železniki (v nadaljevanju: občina). Za izvajanje
javne službe se lahko podeli več koncesij na zaokroženih
območjih občine.

(priključitev na toplovodno omrežje)
(1) Za priključitev na toplovodno omrežje mora uporabnik
pridobiti soglasje za priključitev. Pogoje za soglasje za priključitev določajo splošni pogoji za dobavo in odjem, ki jih po
javnem pooblastilu sprejme koncesionar po pridobitvi soglasja
občinskega sveta Občine Železniki. O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča po pooblastilu koncesionar z odločbo
v upravnem postopku.
(2) Uporabnik nima pravice do priključitve:
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev;
– če bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v
oskrbi ali
– če bi priključitev operaterju omrežja povzročila nastanek
nesorazmernih stroškov.
(3) V primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka ima
uporabnik omrežja pravico do priključitve v skladu s splošnimi
pogoji iz prejšnjega člena, če se odloči, da bo sam kril nesorazmerno visoke stroške.
(4) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja
za priključitev odloča župan. O številu pritožb, o katerih odloča
župan, mora občina enkrat letno obvestiti Agencijo Republike
Slovenije za energijo, ki vodi evidenco navedenih pritožb.
(5) Uporabnik omrežja mora zaprostiti za novo soglasje
za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka,
glede katerega je bilo izdano soglasje.
(6) Če imetnik soglasja umre (fizična oseba) ali preneha
(pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega dovoljenja
iz razloga spremembe investitorja ali zaradi pravnega prometa
z objektom v času izdaje soglasja in priključitvijo, se soglasje
za priključitev lahko prenese na pravno ali fizično osebo, ki na
podlagi navedenih sprememb pridobi te objekte, naprave ali
napeljave.
(7) Novi uporabnik mora najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu sodne ali upravne odločbe ali sklenitve pogodbe o
nastali spremembi obvestiti koncesionarja in o tem predložiti
ustrezne dokaze, sicer mora zaprositi za novo soglasje za
priključitev.
(8) Po pravnomočnosti izdanega soglasja iz prvega
odstavka tega člena mora koncesionar z uporabnikom skleniti pogodbo o dobavi in odjemu toplote iz toplovodnega
omrežja. Za spore med uporabniki in sistemskim operaterjem, ki izvirajo iz dostopa od omrežja, je pristojna Javna
agencija RS za energijo, ki odloča v upravnem postopku na
prvi stopnji, vendar po vložitvi pisne zahteve uporabnika na
sistemskega operaterja za odpravo zatrjevane nezakonitosti
ali nepravilnosti.
2. Prekinitev in ustavitev dobave toplote
8. člen
(začasna prekinitev dobave toplote)

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega distribucijo toplote
odjemalcem.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena obsegajo:
– zagotavljanje toplote za daljinsko ogrevanje,
– dejavnost distribucije toplote po omrežju,
– dobavo toplote odjemalcem.

(1) Koncesionar sme začasno prekiniti dobavo toplote
zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideno prekinitev mora koncesionar izbrati
čas, ki čim manj prizadane odjemalca. Koncesionar mora o
predvideni prekinitvi obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru da gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega
obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
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25 / 26. 3. 2010
9. člen

(ustavitev dobave toplote)
(1) Koncesionar lahko ustavi uporabniku omrežja distribucijo toplote ob pogojih določenih z zakonom, ki ureja področje
energetike.
(2) Koncesionar ne sme ustaviti dobave toplote pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, bivalne razmere, kraj
bivanja, premoženjsko stanje ...) nujno potrebna, da ne pride
do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim
prebivajo. Vsi stroški, ki zaradi tega nastanejo pri koncesionarju, se pokrijejo iz prihodkov (fiksnega dela cene) za dobavljeno
toploto.
3. Sistemska obratovalna navodila
10. člen
(sistemska obratovalna navodila)
(1) Obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja
za oskrbo s toploto urejajo sistemska obratovalna navodila.
(2) S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti predpiše:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje omrežij
z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s toploto,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanje omrežij v kriznih stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
omrežij različnih upravljavcev.
(3) Sistemska obratovalna navodila za posamezno omrežje izda koncesionar, ki na tem omrežju opravlja dejavnost
sistemskega operaterja. Pred njihovo objavo mora pridobiti
soglasje Agencije Republike Slovenije za energijo.
4. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote

Uradni list Republike Slovenije
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
15. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja javna služba, imajo pravico do priključitve na toplovodno
omrežje in do oskrbe s toplotno energijo na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z energetskim zakonom
in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom,
izdanim po javnem pooblastilu.
(2) Priključitev na toplovodno omrežje ni obvezna, razen
v primerih, določenih z lokalnim energetskim konceptom, ki ga
občina sprejme na podlagi določil zakona, ki ureja področje
energetike.
16. člen
(obveznosti izvajalcev del)
(1) Izvajalci del, ki izvajajo vzdrževalna in druga dela na
cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na območje toplovodnega omrežja oziroma drugih objektov in naprav, ki
so potrebni za oskrbo s toplotno energijo iz omrežja, si morajo
predhodno pridobiti soglasje koncesionarja.
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji
cest, ulic in trgov vzpostaviti toplovodno omrežje v prvotno
stanje.
(3) Upravljavci drugih objektov in naprav morajo pri opravljanju del na svojiih objektih in napravah zagotoviti, da ostane
toplovodno omrežje nepoškodovano.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

11. člen

1. Viri financiranja storitev

(splošni pogoji za dobavo in odjem toplote)

17. člen

Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja sprejme po javnem pooblastilu koncesionar s
soglasjem občine. Splošni pogoji morajo biti skladni z metodologijo, ki jo določi Agencija Republike Slovenije za energijo.
5. Evidence
12. člen
(evidence)

(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje
javne službe:
– iz plačil uporabnikov za dobavljeno toploto iz distribucijskega omrežja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom
občine.

Koncesionar mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki
veljajo za področje izvajanja javne službe.

2. Cene storitev javne službe

6. Javna obvestila in naznanila

(oblikovanje cen)

13. člen
(javna obvestila in naznanila)
Koncesionar mora uporabnike redno obveščati o vseh
vprašanjih, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic uporabnikov.
7. Informacije o motnjah pri dobavi toplotne energije
14. člen
(informacije o motnjah pri dobavi toplote)
Koncesionar mora svojo organiziranost in delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema informacije uporabnikov
o motnjah pri dobavi toplotne energije in da na zahtevo uporabnika motnjo, ki mu onemogoča odjem toplotne energije v ustrezni količini in kakovosti, odpravijo takoj, oziroma najkasneje v
roku, ki ga določajo splošni pogoji dobave toplote.

18. člen
(1) Dobava toplotne energije iz omrežja se obračunava
na podlagi tarifnega sistema. Tarifni sistem je predpis, ki določa
elemente za obračunavanje dobavljene toplotne energije za
različne skupine odjemalcev glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto ter druge elemente. Tarifne postavke
so v denarni vrednosti izraženi elementi tarifnega sistema,
ki omogočajo izračun cene toplote v obračunskem obdobju.
Tarifni sistem lahko določa tarifne postavke v različnih višinah
odvisno od sezone in dinamike odjema.
(2) Tarifni sistem za toploto na distribucijskem omrežju
izdela in javno objavi koncesionar potem, ko da nanj soglasje
občinski svet občine. Višino tarifnih postavk za toploto na distribucijskem omrežju izdela in javno objavi koncesionar potem,
ko da nanj soglasje občinski svet občine.
(3) Oblikovanje cen in višine tarifnih postavk se izvaja
skladno s predpisi, ki določajo oblikovanje cen za toploto iz
omrežij daljinskega ogrevanja.

Uradni list Republike Slovenije
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE,
KI SO V LASTI OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE,
KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA
19. člen
(infrastruktura)
(1) Objekti, naprave in omrežja za proizvodnjo in distribucijo toplote so infrastruktura.
(2) Infrastrukturo iz prvega odstavka tega člena lahko pod
enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi
občinskimi predpisi ter predpisi izdani na podlagi javnega pooblastila, uporablja vsakdo.
(3) Razmerja glede uporabe infrastrukture iz prvega odstavka tega člena, ki ni v lasti občine, se podrobneje uredijo s
pogodbo, ki jo občina sklene z lastnikom infrastrukture pred
javnim razpisom za podelitev koncesije.

Št.

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni organ občinske uprave.
(2) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.

26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/2010-007
Železniki, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

21. člen
Sistemska obratovalna navodila iz 10. člena tega odloka
mora koncesionar izdati takoj po prejemu soglasja Agencije
Republike Slovenije za energijo.
22. člen

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2010

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT‑B 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS,
št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 22. redni seji
dne 18. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2010

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
(sistemska obratovalna navodila)

1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 8/10, z dne 5. 2. 2010) se v 2. členu spremeni tako,
da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2010 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

(splošni pogoji za dobavo in odjem toplote)
Splošne pogoje za dobavo in odjem topote iz 11. člena
tega odloka mora koncesionar predložiti občinskemu svetu
občine v potrditev v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe.
23. člen
(tarifni sistem)
Tarifni sistem iz 18. člena tega odloka mora koncesionar
predložiti občinskemu svetu v potrditev v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe.
24. člen
(opravljanje javne službe do podelitve koncesije)
Do podelitve koncesije opravlja dejavnost izbirne lokalne
gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Železniki izvajalec, določen z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe – oskrba s toplotno energijo iz toplovodnega omrežja v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 58/00).
25. člen
(veljavnost predpisov)
Do sprejema predpisov in splošnih aktov določenih s tem
odlokom, ostanejo v veljavi predpisi sprejeti na podlagi Odloka o izvajanju gopsodarske javne službe – oskrbe s toplotno
energijo iz toplovodnega omrežja v Občini Železniki (Uradni
list RS, št. 58/00):
– Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 28/09),

3447

(začetek veljavnosti)

1091.
20. člen

Stran

– Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 28/09).

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
(nadzorni organ)

25 / 26. 3. 2010 /

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

v EUR
Proračun
leta 2010
10.996.823
5.768.425
5.205.402
4.702.359
344.033
159.010
563.023
142.410
2.000
2.600
140.000
276.013
181.380
51.094

130.286
0
0

Stran
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731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
74
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IX.
5.047.018
5.047.018
13.525.015
1.665.786
378.378
60.006
1.059.842
47.000
120.560
2.103.613
116.296
1.320.389
234.825
432.103
9.563.333
9.563.333
192.283

X.
XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
–ali 0 ali +
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
–ali 0 ali +

1.636.892
891.300
2.528.192
1.636.892
1.636.892

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe
in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Železniki.«
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 015-2/2010-004
Železniki, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

50.790
141.493
2.528.192

0
0
0
0

0
0
0
0

1092.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat občin Cerkno
in Železniki«

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 6. člena Odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 44/00) in 16. člena Odloka o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave Občine Železniki (UVG,
št. 25/99, in Uradni list RS, št. 96/01) sta Občinski svet Občine
Cerkno na 23. redni seji dne 16. 3. 2010 in Občinski svet Občine Železniki na 22. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat občin Cerkno
in Železniki«

0

1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki« (Uradni
list RS, št. 101/07) se v 2., 6., 7., 8., 9., 12., 13. in 15. členu
beseda »predstojnik« zamenja z besedo »vodja« v ustrezni
obliki.

1.000.000
1.000.000
1.000.000
108.700
108.700
108.700

2. člen
V 4. členu odloka se prvi odstavek črta in se nadomesti
z besedilom:
»Medobčinski inšpektorat nima notranjih organizacijskih
enot in opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge
občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občini
ustanoviteljici urejata zadeve iz svoje pristojnosti.«
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3. člen
V 7. členu odloka se prvi odstavek črta in se nadomesti
z besedilom:
»Medobčinski inšpektorat vodi vodja, ki ima status uradnika na položaju in ga izmed tajnika občine oziroma direktorja
občinske uprave občin ustanoviteljic, soglasno imenujeta in
razrešujeta župana občin ustanoviteljic, v skladu z zakonom o
javnih uslužbencih.«
4. člen
V 8. členu odloka se tretji odstavek črta in se nadomesti
z besedilom:
»Akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu sprejmeta župana občin ustanoviteljic soglasno.«
5. člen
V 9. členu odloka se v prvem odstavku doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Železniki.«
6. člen
V 13. členu odloka se na koncu četrtega odstavka pika zamenja z vejico in doda besedilo: »ki je tudi skrbnik prihodkov.«
7. člen
V 14. členu odloka se črta celotno besedilo in se nadomesti z besedilom:
»Župana občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje
uredita način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in
odgovornosti, določenih z odlokom.
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
medobčinskega inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda
županu občine soustanoviteljice. Občina lahko izstopi kadarkoli
z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni
sklep, ki se pošlje občini soustanoviteljici.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse
obveznosti do medobčinskega inšpektorata na podlagi tega
odloka in dogovora iz tega člena.
V primeru, da želi v medobčinski inšpektorat pristopiti nova
občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.«

Št.
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) in 19. člena Statuta Občine
Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine
Železniki na 22. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Zemljišči parc. št. 696/21 v izmeri 556 m2 in 696/12, v
izmeri 105 m2, obe vpisani v z.k. vl. št. 787, k.o. Železniki, kot
javno dobro, prenehata biti javno dobro v splošni rabi.
II.
Dovoljuje se, da se zemljišči parc. št. 696/21 v izmeri
556 m2 in 696/12 v izmeri 105 m2 odpišeta iz z.k. vl. št. 787,
k.o. Železniki. Vpiše se v z.k. vl. št. 77 iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, matična št. 5883148.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-2/2010-009
Železniki, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

1094.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

8. člen
V 15. členu se prvi odstavek črta in se nadomesti z besedilom:
»Najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka
določita župana občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih
mest v medobčinskem inšpektoratu in kadrovski načrt ter najkasneje v nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih
uslužbencih imenujeta vodjo medobčinskega inšpektorata.«

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) in 19. člena Statuta Občine
Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine
Železniki na 22. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel

9. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah
ustanoviteljicah.«

I.
Zemljišče parc. št. 887/11 – del v izmeri 113 m2, vpisana
v z.k. vl. št. 514, k.o. Selca, kot javno dobro, preneha biti javno
dobro v splošni rabi.

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

II.
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 887/11 v izmeri
113 m2 odpiše iz z.k. vl. št. 514, k.o. Selca. Vpiše se v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za Občino
Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št. 5883148.

Št. 0611‑003/2010‑2
Cerkno, dne 16. marca 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.
Št. 015-2/2010-005
Železniki, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-2/2010-008
Železniki, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

Stran
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VLADA
1095.

Uredba o merilih za znižanje deleža
odškodnine, ki jo delodajalci izplačujejo zaradi
posledic dela z azbestom

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07
– uradno prečiščeno besedilo in 51/09) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o merilih za znižanje deleža odškodnine,
ki jo delodajalci izplačujejo zaradi posledic dela
z azbestom
1. člen
(1) Ta uredba določa merila, po katerih se šteje, da je
obstoj delodajalca oziroma njegovega pravnega naslednika,
ki je stranka v postopkih sporazumevanja o odškodnini na
podlagi Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/09;
v nadaljnjem besedilu: zakon), zaradi izplačila odškodnine
resno ogrožen oziroma je zaradi tega bistveno oteženo njegovo
poslovanje.
(2) Ta uredba določa tudi merila za znižanje deleža odškodnine delodajalca, določenega v tretjem odstavku 10. člena zakona, in postopek za določitev znižanega deleža odškodnine.
2. člen
(1) Šteje se, da je obstoj delodajalca resno ogrožen
oziroma je njegovo poslovanje bistveno oteženo, če bi zaradi
plačila odškodnine delodajalec zašel v resne težave in bi vodstvo delodajalca moralo pripraviti Program ukrepov za rešitev
nastalih težav.
(2) Nastale težave delodajalec dokazuje s kazalci, kot
so na primer povečanje kratkoročnih obveznosti, dolgoročna
nelikvidnost delodajalca in izguba, ki je višja od 50 odstotkov
osnovnih sredstev.
(3) Do znižanja deleža odškodnine niso upravičeni delodajalci, ki so upravičeni do pomoči na podlagi Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo).
3. člen
(1) Delodajalec uveljavlja pravico do znižanja deleža odškodnine pri medresorski komisiji iz 8. člena zakona.
(2) Ob vlogi za uveljavitev pravice iz prejšnjega odstavka
mora delodajalec priložiti izjavo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje kazalce iz drugega odstavka prejšnjega člena.
4. člen
(1) Delodajalcu, za katerega se po postopku, določenem
v prejšnjem členu, ugotovi, da bi izplačilo odškodnine po zakonu resno ogrozilo njegov obstoj ali otežilo poslovanje, se
odškodnina zniža.
(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se lahko zniža
največ do višine 15 odstotkov zneska odškodnine, določenega
v skladu z zakonom.
5. člen
Republika Slovenija krije odškodnino v celoti, če delodajalec, pri katerem je bil zaposlen upravičenec do odškodnine,
ali pravni naslednik tega delodajalca ne obstaja več.
6. člen
(1) Znižanje deleža odškodnine iz 4. člena te uredbe
se izvede v skladu s pravilom de minimis, pri čemer skupna
vrednost znižanega deleža odškodnin iz 4. člena te uredbe, v
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skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5), istemu delodajalcu
na podlagi pravila de minimis ne sme preseči 200.000 eurov
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen drugih pomoči po pravilu de minimis. V primeru delodajalcev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000 eurov.
(2) Do znižanja deleža odškodnine po tej uredbi niso
upravičeni delodajalci iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije in
podjetja v težavah. Ministrstvo, pristojno za delo, pred določitvijo znižanega deleža odškodnine po tej uredbi preveri pri
ministrstvu, pristojnem za finance, da s predvidenim zneskom
določena odškodnina po pravilu de minimis v zadnjih treh proračunskih letih ne presega zneskov iz prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo, pristojno za delo, mora od delodajalca
iz 4. in 5. člena te uredbe pridobiti pisno izjavo o morebitnih
že prejetih državnih pomočeh in zagotoviti, da z zneski po
pravilu de minimis znižanega deleža odškodnin po tej uredbi
ne bodo presežene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Ministrstvo, pristojno za delo, mora delodajalca obvestiti, da je
zmanjšan delež odškodnine določen po pravilu de minimis.
(4) Ministrstvo, pristojno za delo, vzpostavi evidenco delodajalcev, ki jim je bil določen znižan delež odškodnine po
pravilu de minimis, in ministrstvu, pristojnem za finance, poroča
o nominalni višini sredstev, za katera se je zaradi znižanega
deleža odškodnine delodajalcu povečal delež Republike Slovenije, v roku 15 dni po izplačilu odškodnine.
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo gospodarske
družbe izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom (Uradni list
RS, št. 76/08).
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00711-6/2010/4
Ljubljana, dne 18. marca 2010
EVA 2009-2611-0083
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1096.

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

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in 13/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o enotni metodologiji
in obrazcih za obračun in izplačilo plač
v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in
izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09,
48/09 in 113/09) se v tabeli 3. člena besedilo vrste izplačila
C040 spremeni tako, da se glasi:
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»

dodatek za specializacijo, magisterij
ali doktorat

C040

dodatki

/

2. člen
V 19. členu se v prvem stavku triindvajsetega odstavka
besedilo »1. marca 2010« nadomesti z besedilom »zaključka
odprave nesorazmerja v osnovnih plačah«.
3. člen
V prilogi 3 se spremeni besedilo plačne lestvice in se
glasi:
»Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2010
Plačni razred Osnovna plača Plačni razred Osnovna plača
(v EUR)
(v EUR)
1

472,98

34

1.725,62

2

491,91

35

1.794,64

3

511,57

36

1.866,44

4

532,04

37

1.941,08

5

553,32

38

2.018,73

6

575,46

39

2.099,49

7

598,46

40

2.183,48

8

622,40

41

2.270,81

9

647,32

42

2.361,62

10

673,20

43

2.456,10

11

700,13

44

2.554,35

12

728,14

45

2.656,51

13

757,26

46

2.762,77

14

787,55

47

2.873,29

15

819,06

48

2.988,22

16

851,81

49

3.107,75

17

885,90

50

3.232,06

18

921,33

51

3.361,34

19

958,18

52

3.495,80

20

996,50

53

3.635,62

21

1.036,37

54

3.781,06

22

1.077,82

55

3.932,29

23

1.120,93

56

4.089,57

24

1.165,78

57

4.253,18

25

1.212,40

58

4.423,29

26

1.260,90

59

4.600,22

27

1.311,33

60

4.784,23

28

1.363,79

61

4.975,60

29

1.418,34

62

5.174,62

30

1.475,07

63

5.381,61

31

1.534,08

64

5.596,88

32

1.595,43

65

5.820,75

33

1.659,24

45,99 € – specializacija,
71,54 € – magisterij,
117,53 € – doktorat
(dodatek k osnovni plači za obračun)
27. in 32.a člen ZSPJS,
37. člen KPJS

v znesku

1

1

«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Vrednosti plačnih razredov in vrednosti dodatkov, ki so
določene v tej uredbi, se uporabljajo od 1. januarja 2010.
Javni uslužbenci so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2010.
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2010.
Št. 00714-9/2010/9
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-3111-0017
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

1097.

Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov državnega pomena

Na podlagi 7. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US,
126/07 in 108/09) in 31. člena Zakona o državni statistiki
(Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena
1. člen
V Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni
list RS, št. 33/03 in 78/05 – popr.) se v prilogi 2 v drugi alinei
6. točke besedilo »prenosni elektroenergetski vodi« nadomesti z besedilom »prenosni in distribucijski elektroenergetski
vodi«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-6/2010/4
Ljubljana, dne 18. marca 2010
EVA 2010-2511-0040
Vlada Republike Slovenije
«.

Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe
o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu

6. člen
Za 24.m členom se dodajo novo VII.c poglavje in novi
24.n, 24.o, 24.p in 24.r člen, ki se glasijo:

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada
Republike Slovenije

»VII.c Ukrep: Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev
poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka v skladu
z Uredbo 1233/2009/ES

UREDBO
o spremembi in dopolnitvah
Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih
dogodkih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 71/08, 34/09 in 77/09) se na
začetku prvega odstavka 1. člena doda oznaka »(1)«, za prvim
odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba določa tudi upravičence, pogoje ter postopke
dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev za izvajanje Uredbe Komisije (EU)
št. 1233/2009 z dne 15. decembra 2009 o določitvi posebnega
ukrepa za podporo trga v sektorju mleka (UL L št. 330 z dne 16. 12.
2009, str. 70; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1233/2009/ES).«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

24.n člen
(upravičenci)
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz 24.i oziroma 24.m člena te uredbe, so upravičena do podpore v skladu
z Uredbo 1233/2009/ES, izračunane po postopku, določenem
v 24.o členu te uredbe.
24.o člen
(finančne določbe)
(1) Za podporo pri prireji mleka se zagotovijo sredstva do
višine 1.143.094 eurov v skladu z Uredbo 1233/2009/ES.
(2) Višina podpore na kravo molznico se izračuna tako, da
se znesek iz prejšnjega odstavka deli s številom krav molznic
iz upravičenih zahtevkov obrazca B zbirne vloge za ukrepe
kmetijske politike za leto 2009.
(3) Višina podpore, ki pripada posameznemu upravičencu, se izračuna na podlagi višine podpore na kravo molznico
iz prejšnjega odstavka, pomnožene s številom krav molznic na
kmetijskem gospodarstvu iz obrazca B zbirne vloge za ukrepe
kmetijske politike za leto 2009.

»3.a člen

24.p člen

(ukrep podpore v skladu z Uredbo 1233/2009/ES)
V skladu z Uredbo 1233/2009/ES se sredstva namenijo
za ukrep podpore kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka.«.
3. člen
V tretjem odstavku 24.g člena se besedilo »v letu« nadomesti z besedilom »za leto«.
4. člen
V 24.i členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka
»(1)«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za izpolnjevanje
pogojev iz 1. točke prejšnjega odstavka šteje tudi, če so na
obrazcu B izkazane najmanj tri krave dojilje. V tem primeru
Agencija krave dojilje šteje kot krave molznice, pri čemer pa
morajo biti na obrazcu B izkazane samo krave dojilje.«.
5. člen
Za 24.l členom se doda nov 24.m člen, ki se glasi:
»24.m člen
(pogoji glede zavarovanja)
(1) Ne glede na določbe 4. točke prvega odstavka 24.i člena te uredbe lahko vložijo vlogo za ukrep iz 7. točke 3. člena
te uredbe tudi kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj enega
člana, ki je od 1. junija 2009 dalje prostovoljno pokojninsko in
invalidsko zavarovan iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če izpolnjujejo pogoje iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega
odstavka oziroma drugega odstavka 24.i člena te uredbe.
(2) Ne glede na 24.k člen te uredbe mora zahtevek o
upravičenosti do podpore za ukrep iz 7. točke 3. člena te uredbe
nosilec kmetijskega gospodarstva iz prejšnjega odstavka poslati
na Agencijo ali ga oddati osebno v sprejemni pisarni Agencije
najkasneje 15. aprila 2010. Zahtevki se vložijo na obrazcih, ki jih
Agencija objavi na svoji spletni strani, pri čemer je treba zahtevku
priložiti tudi dokazilo in izjavo iz 2. točke 24.k člena te uredbe.
Predstojnik Agencije izda odločbe do 10. junija 2010.«.

(postopek za pridobitev sredstev)
Zahtevki za ukrep iz 3.a člena te uredbe se vlagajo na način in po postopku iz drugega odstavka 24.m člena te uredbe.
24.r člen
Za ukrep iz 3.a člena te uredbe se določbe VIII. poglavja
Uredbe 1535/07/ES ne uporabljajo.«.
7. člen
(1) Zahtevki za ukrep iz 7. točke 3. člena Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 71/08, 34/09 in 77/09), vloženi do uveljavitve te uredbe,
se štejejo tudi kot zahtevki, vloženi za ukrep iz novega 3.a člena uredbe.
(2) Zahtevki, vloženi v skladu z novim 24.m členom uredbe, se štejejo tudi kot zahtevki, vloženi za ukrep iz novega
3.a člena uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-8/2010/6
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-2311-0113
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

1099.

Odlok o ustanovitvi Generalnega sekretariata
Vlade Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena ter tretjega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja
Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
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ODLOK
o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade
Republike Slovenije

7. člen
Generalni sekretar Vlade Republike Slovenije lahko pooblasti namestnika ali drugega javnega uslužbenca, da ga stalno
ali občasno nadomešča v posameznih njegovih nalogah.

1. člen
S tem odlokom se ustanovi Generalni sekretariat Vlade
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretariat) kot vladna služba z delovnimi nalogami, določenimi s tem
odlokom in drugimi predpisi.

8. člen
(1) Generalni sekretariat opravlja svoje naloge v organizacijskih enotah v skladu z aktom o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest.
(2) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v generalnem sekretariatu določi generalni sekretar Vlade Republike Slovenije s soglasjem vlade.

2. člen
V generalnem sekretariatu se opravljajo organizacijske,
strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo
na:
– izvedbo sej Vlade Republike Slovenije, njenih delovnih
teles, strokovnih svetov ter drugih vladnih teles;
– spremljanje izvrševanja odločitev, ki jih je sprejela Vlada
Republike Slovenije, ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so
naložene Vladi Republike Slovenije;
– sodelovanje Vlade Republike Slovenije oziroma njenih
predstavnikov pri delu državnega zbora Republike Slovenije
ter sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, z drugimi
organi in organizacijami v državi in na sodelovanje z drugimi
državami in mednarodnimi organizacijami;
– zagotavljanje mnenj in drugih gradiv namenjenih za
oblikovanje stališč Vlade Republike Slovenije in njenih delovnih
teles;
– na organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade Republike Slovenije;
– druge zadeve, potrebne za delovanje vlade, njenih
delovnih teles in svetov ter vladnih služb, katerih predstojnik je
generalni sekretar Vlade Republike Slovenije.
3. člen
Za ministrstva, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe generalni sekretariat zagotavlja:
– lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja,
– storitve avtomobilskega prevoza.
4. člen
Za Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in
vladne službe, katerih predstojnik je generalni sekretar Vlade
Republike Slovenije, v skladu s predpisi, ki urejajo notranjo
organizacijo, sistemizacijo, delovna mesta in nazive v organih
javne uprave in v pravosodnih organih, pa tudi za ostale vladne
službe generalni sekretariat opravlja strokovne, administrativne
in tehnične naloge, ki se nanašajo na:
– finančno-materialno poslovanje in vzdrževanje prostorov,
– informacijsko in dokumentacijsko dejavnost,
– urejanje pravic zaposlenih iz delovnih razmerij,
– odpravo pošte in kurirsko službo,
– naloge tiskanja, fotokopiranja.
5. člen
Generalni sekretariat lahko za druge organe, na podlagi
njihovega pisnega pooblastila, zagotavlja:
– lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja,
– storitve protokolarnih prevozov.
6. člen
(1) Generalni sekretariat vodi generalni sekretar Vlade
Republike Slovenije.
(2) Pri vodenju generalnega sekretariata in drugih vladnih služb, katerih delo usmerja in nadzoruje, ima generalni
sekretar Vlade Republike Slovenije enake pravice, dolžnosti in
pooblastila, ki jih ima po zakonu ali drugem predpisu minister
pri vodenju ministrstva.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
(1) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest iz prejšnjega člena se določi v roku 30 dni od uveljavitve
tega odloka.
(2) Javni uslužbenci, zaposleni v generalnem sekretariatu na dan uveljavitve tega odloka, nadaljujejo delo v vladni
službi.
(3) Do uveljavitve novega akta iz prvega odstavka tega
člena generalni sekretariat nadaljuje z delom v organizacijskih
enotah v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest, veljavnim na dan uveljavitve tega odloka.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o
Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 8/01, 112/04 in 110/05).
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00401-2/2010/10
Ljubljana, dne 18. marca 2010
EVA 2010-1511-0003
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1100.

Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi
organi in organizacijami pri odkrivanju
in preprečevanju nasilja v družini

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 10. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08)
izdaja ministrica za notranje zadeve v soglasju z ministrom za
delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o sodelovanju policije z drugimi organi
in organizacijami pri odkrivanju
in preprečevanju nasilja v družini
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pravila in postopke obveščanja in
sodelovanja policije z organi in organizacijami pri obravnavi
primerov nasilja v družini in pravila za usklajeno delovanje s
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centri za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: CSD) ter ureja
usposabljanje policistov in kriminalistov za področje nasilja v
družini.
2. člen
(uporaba pravilnika in drugih predpisov)
(1) Skladno s tem pravilnikom so dolžni ravnati policisti
in kriminalisti, katerih delo je preprečevanje in preiskovanje
prekrškov in kaznivih dejanj s področja nasilja v družini, pa
tudi tisti, ki občasno obravnavajo tovrstne delikte.
(2) Pri obravnavanju nasilja v družini policisti ravnajo
skladno s predpisi, ki urejajo kazenski postopek, prekrške in
kazniva dejanja ter policijska pooblastila. Upoštevati morajo
tudi interne akte, ki predpisujejo posamezne postopke.
3. člen
(pojem otroka)
Pojem otroka v tem pravilniku se uporablja za osebo
do 18. leta starosti.
II. OBVEŠČANJE CSD IN USKLAJEVANJE DEJAVNOSTI

Uradni list Republike Slovenije
žrtve ali za izmenjavo informacij in razjasnitev okoliščin,
potrebnih za zaščito žrtve, in
– da obstaja verjetnost ponovitve nasilnih ravnanj z
možnostjo nastanka hujših posledic ali da se nasilje dogaja
že dlje časa ali ko je bila storilcu izrečena prepoved približevanja po predpisu, ki ureja pooblastila policije.
(2) Če je policija predlagala sklic tima in varnost žrtve ni
neposredno ogrožena, policija nadaljuje s svojimi aktivnostmi po posvetu s CSD oziroma s člani tima.
7. člen
(usklajeno delovanje policije in CSD)
(1) Če CSD v roku treh dni od podaje predloga policije
za sklic tima ne skliče seje tima oziroma policiji ne posreduje
povratnih informacij o njenem predlogu, policija nadaljuje z
dejavnostmi v okviru svojih pristojnosti brez predhodnega
usklajevanja s CSD.
(2) Če CSD posreduje prijavo policiji, se delavca obeh
institucij, odgovorna za primer, v najkrajšem možnem času,
najpozneje pa v treh dneh, posvetujeta in uskladita nadaljnje
dejavnosti.
8. člen

4. člen

(sodelovanje v primerih neposredne ogroženosti)

(obveščanje CSD)

(1) V primerih, ko je očitno, da je življenje oziroma
zdravje žrtve v nevarnosti in policija oceni, da je nujna takojšnja policijska intervencija, ukrepa takoj v skladu s predpisi,
ki urejajo kazenski postopek in delovanje ter pooblastila
policije, brez predhodnega posvetovanja s CSD.
(2) Ob intervenciji policija takoj obvesti CSD po telefonu
ali osebno, v 24 urah pa pošlje pisno obvestilo iz drugega
odstavka 5. člena tega pravilnika. V pisnem obvestilu navede
tudi izvedene dejavnosti, v nadaljnjem postopku pa sodeluje
s CSD na način, določen s tem pravilnikom.

Policija v štiriindvajsetih urah po prejemu obvestila ali
zaznave nasilja v družini obvesti CSD v naslednjih primerih:
– ko izve za okoliščine, na podlagi katerih lahko sklepa,
da je otrok neposredna žrtev nasilja ali če je pri izvajanju
nasilja prisoten ali če živi v okolju, kjer se nasilje izvaja;
– ko izve za okoliščine, na podlagi katerih lahko sklepa,
da je žrtev nasilja slabotna ali invalidna oseba ali oseba pod
skrbništvom;
– ko obstajajo razlogi za sum, da je bilo z nasiljem nad
polnoletno osebo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– če polnoletna žrtev obveščanju ne nasprotuje, pa tudi
v primerih prekrškov ali kaznivih dejanj, ki se preganjajo na
predlog oškodovanca ali na zasebno tožbo.
5. člen
(način obveščanja)
(1) Obvestilo o nasilju v družini policija posreduje CSD
v pisni ali elektronski obliki oziroma po telefonu ali osebno.
Obvestilo po telefonu ali osebno je treba najkasneje v treh
dneh posredovati tudi pisno.
(2) Pisno obvestilo vsebuje:
– podatke o času sprejema prijave oziroma obvestila,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o domnevni žrtvi,
– podatke o domnevnem povzročitelju nasilja,
– kratek opis nasilnega dejanja,
– morebitne dodatne informacije oziroma strokovna
opažanja, iz katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje
v družini,
– ime in priimek kontaktne osebe.
(3) Obrazec obvestila je priloga tega pravilnika in je
njegov sestavni del.
6. člen
(predlog sklica multidisciplinarnega tima za obravnavanje
nasilja v družini)
(1) Policija lahko v obvestilu iz prejšnjega člena predlaga CSD sklic multidisciplinarnega tima za obravnavanje
nasilja v družini (v nadaljnjem besedilu: tim), če oceni:
– da je potrebno neposredno sodelovanje ter uskladitev
dejavnosti organov in organizacij za zagotovitev varnosti

III. SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU
ZA OBRAVNAVANJE NASILJA V DRUŽINI
9. člen
(določitev predstavnika policije za sodelovanje v timu)
(1) Policija je na poziv CSD dolžna imenovati predstavnika v timu, ki ga CSD ustanovi na podlagi pravilnika,
ki ureja sodelovanje organov in organizacij ter delovanje
CSD, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi
nasilja v družini.
(2) Predstavnik policije se mora udeleževati sej tima in
sodelovati z drugimi člani na dogovorjene načine (komuniciranje preko telefona, elektronske pošte ...).
10. člen
(naloge predstavnika policije v timu)
(1) Predstavnik policije, ki se udeleži seje tima, mora
biti podrobno seznanjen s primerom, imeti mora znanje o
možnih ukrepih za preprečevanje tveganja za nadaljnje nasilje, poznati način timskega dela in sprejemanja odločitev.
(2) Predstavnik policije se vključuje v delo tima predvsem tako, da:
– izmenjuje informacije, ki so potrebne za razjasnitev
okoliščin pri zagotovitvi varstva in pomoči žrtvi,
– pridobiva informacije, pomembne za strokovno ukrepanje policije,
– posreduje informacije, pomembne za ukrepanje drugih organov in organizacij, predvsem o tem, kdo je osumljen
storitve kaznivega dejanja, kdo je o kaznivem dejanju vedel
pred prijavo, kako se na razkritje nasilja odzivajo družinski
člani, kdo je, poleg glavnega osumljenca, še osumljen storitve kaznivega dejanja in druga dejstva, znana predstavniku
policije,
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– v skladu s pristojnostmi in pravili stroke usklajuje
dejavnosti policije z dejavnostmi drugih organov in organizacij,
– zagotavlja pomoč CSD pri izvajanju nujnih ukrepov v
skladu z zakonodajo,
– sodeluje pri oblikovanju in izvajanju načrta pomoči.
11. člen
(sodelovanje policije, kadar ni pogojev za uvedbo
kazenskega postopka)
Če zbrani dokazi po oceni policije oziroma državnega
tožilca ne potrdijo takšne stopnje suma storitve kaznivega
dejanja, ki je potrebna za uvedbo kazenskega postopka,
predstavnik policije še naprej sodeluje v timu, če CSD izrecno želi sodelovanje policije zaradi razjasnitve določenih
dejstev, ki jih je policija predhodno zbrala, ali zaradi odločitve
o nadaljnjih ukrepih v civilnih postopkih, ki jih bo za zaščito
otroka žrtve izvedel ali predlagal CSD. Na zaprosilo CSD
policija posreduje podatke, potrebne za izvedbo postopkov
za zaščito žrtve, v obliki poročila.
IV. USPOSABLJANJE
12. člen
(usposabljanje s področja nasilja v družini)
(1) Policisti in kriminalisti, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj s področja nasilja
v družini, se morajo redno usposabljati najmanj tri dni na
leto.
(2) Policisti in kriminalisti, ki občasno obravnavajo primere nasilja v družini, se morajo usposabljati najmanj en
dan na leto.
(3) Vodje policijskih enot so dolžni omogočiti policistom
in kriminalistom usposabljanje v obsegu, kot je določeno v
prvem in drugem odstavku tega člena.
(4) Vsebina usposabljanja je določena s programom, ki
ga določi generalni direktor policije.
(5) Usposabljanja organizira generalna policijska uprava v sodelovanju z drugimi enotami policije. Pri izvedbi
sodelujejo policisti in kriminalisti, ki so uspešno zaključili
predpisani program usposabljanja za preprečevanje nasilja
v družini za multiplikatorje.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-170/2009
Ljubljana, dne 19. marca 2010
EVA 2009-1711-0045
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
Soglašam!
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA

Šifra:
Datum:

CENTER ZA SOCIALNO DELO
OBVESTILO O ZAZNAVI NASILJA V DRUŽINI
1. POLICIJSKA ENOTA:______________________________________________________
2. POLICIST/KONTAKTNA OSEBA:____________________________________________
3. ČAS ZAZNAVE/SPREJEMA PRIJAVE:________________________________________
4. OSNOVNI PODATKI O UDELEŽENIH:
4.1 PRIJAVITELJ: (ime in priimek oz. naziv organa/organizacije)
4.2 DOMNEVNA ŽRTEV: (ime in priimek, datum rojstva, naslov)
4.3 DOMNEVNI STORILEC: (ime in priimek, datum rojstva, naslov)

5. OPIS DEJANJA:

6. MOREBITNE DODATNE INFORMACIJE (o dogajanju v družini, ukrepanju,…):

7. PREDLAGAMO SKLIC MULTIDISCIPLINARNEGA TIMA ZA OBRAVNAVANJE
NASILJA V DRUŽINI (označi z da ali ne):
PODPIS
5
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1101.

Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev
v območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) in tretjega odstavka 8. člena Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev
v območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost
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– GERK je ob izračunu pripisan KMG;
– velikost GERK je vsaj 100 m2;
– GERK ima pripisano državo Republika Slovenija;
– GERK ima pripisano vrsto dejanske rabe, ki v skladu
s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe, spada v vrsto
dejanske rabe njive in vrtovi, travniške površine ali trajni nasadi
in
– vključena površina GERK v OMD je vsaj 100 m2.
5. člen
(podatki za izračun točk)

S tem pravilnikom se ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) ter način točkovanja
kmetijskih gospodarstev, ki imajo v OMD kmetijska zemljišča v
uporabi (v nadaljnjem besedilu: KZU).

(1) Za izračun točk za posamezen GERK se uporabi:
– podatke o GERK iz registra kmetijskih gospodarstev
(GERK-PID, površina, vrsta dejanske rabe, nagib, nadmorska
višina);
– podatke talnega števila iz digitalne karte talnega števila,
ki je objavljena na spletni strani ministrstva;
– podatke za območja regionalno specifičnih omejitvenih
dejavnikov (drugih OMD in območij s posebnimi omejitvami),
kot so določeni v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani
ministrstva.
(2) Digitalna karta talnega števila iz druge alinee prejšnjega odstavka vsebuje vrednost talnega potenciala, in sicer
v razponu od sedem do 100, ki je bila določena iz podatkov
pedološke karte Slovenije.

2. člen

6. člen

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)

(pomen izrazov)

(združevanje GERK v skupine rabe)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen,
kot je določen v zakonu, ki ureja kmetijstvo, predpisu, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v
nadaljnjem besedilu: evidenca dejanske rabe), predpisu, ki
ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, predpisu, ki ureja
neposredna plačila v kmetijstvu, ter predpisih, ki urejajo izvajanje ukrepov kmetijske politike.

Za potrebe točkovanja po tem pravilniku se GERK, glede na vrsto dejanske rabe, združujejo v naslednje skupine
rabe:
1. travinje:
– 1300 – trajni travnik,
– 1321 – barjanski travnik,
– 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem,
– 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak;
2. njiva:
– 1100 – njiva,
– 1160 – hmeljišče,
– 1180 – trajne rastline na njivskih površinah,
– 1190 – rastlinjak;
3. sadovnjak:
– 1221 – intenzivni sadovnjak,
– 1230 – oljčnik;
4. vinograd:
– 1211 – vinograd,
– 1212 – matičnjak,
– 1240 – ostali trajni nasadi.

II. RAZVRSTITEV KMG V OMD
3. člen
(razvrstitev KMG v OMD)
(1) Razvrstitev kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: KMG) v OMD se opravi na podlagi seznama OMD, ki
ga določa predpis, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013,
in podatkov o KZU, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih
gospodarstev, pripisano državo Republiko Slovenijo. KMG se
razvrsti v OMD, če je v njem najmanj 50% kmetijskih zemljišč,
ki niso druge kmetijske površine v skladu s predpisom, ki ureja
evidenco dejanske rabe.
(2) Ob vsaki spremembi grafične enote rabe zemljišča
kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) na
KMG se ponovno opravi razvrstitev KMG v OMD.
III. TOČKOVANJE KMG V OMD
4. člen
(podlaga za izračun točk)
(1) Točkovanje se opravi na podlagi metodologije za točkovanje KMG, ki se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
(2) Število točk za posamezen KMG v OMD se izračuna
na hektar KZU, pri čemer se točkuje GERK, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

7. člen
(skupna pravila točkovanja)
(1) Ne glede na peto alineo drugega odstavka 4. člena
tega pravilnika se najprej točkujejo vsi GERK v Sloveniji izven
OMD po določbah 8. do 11. člena tega pravilnika.
(2) Za GERK v skupini rabe travinje izven OMD se izračuna:
– povprečno število točk talnega števila,
– povprečno število točk nadmorske višine,
– povprečno število točk nagiba,
– povprečno število točk velikosti GERK.
(3) Za GERK v skupini rabe njiva izven OMD se izračuna:
– povprečno število točk talnega števila,
– povprečno število točk nadmorske višine,
– povprečno število točk nagiba,
– povprečno število točk velikosti GERK.
(4) Za GERK v skupini rabe sadovnjak in vinograd izven
OMD se izračuna povprečno število točk nagiba.
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(5) Povprečne točke, izračunane na podlagi tega člena,
se upoštevajo ob prvem točkovanju KMG v OMD in se tekom
leta ne spreminjajo. Ponovno se izračunajo enkrat letno do
1. marca.
8. člen
(točkovanje skupine rabe travinje)
(1) Za skupino rabe travinje se določijo točke za vsak
posamezen GERK na osnovi podatkov iz tabel 1 do 13 iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in sicer v naslednjih
korakih:
1. točke talnega števila se odčitajo iz tabele 1;
2. točke nadmorske višine se odčitajo iz tabele 2;
3. točke nagiba se odčitajo iz tabele 3;
4. točke velikosti GERK se odčitajo iz ustrezne tabele 4,
5, 6 ali 7;
5. točke za vključenost v območja regionalno specifičnih
omejitvenih dejavnikov se odčitajo iz tabele 8;
6. točke za korekcijo paše se odčitajo iz ustrezne tabele 9,
10, 11, 12 ali 13 in pomnožijo s presežkom obračunane paše,
izračunanim po drugem odstavku tega člena.
(2) Točke za korekcijo paše iz 6. točke prejšnjega odstavka se dodelijo, če je presežek obračunane paše, upoštevajoč
vse GERK v skupini rabe travinje na KMG, večji od 0. Presežek
obračunane paše se izračuna po naslednji formuli:
PDp = KDp – MDp.
(3) Kratice iz prejšnjega odstavka pomenijo:
– PDp je presežek obračunane paše;
– MDp je minimalni izhodiščni delež paše, ki znaša
40%;
– KDp je povprečni delež obračunane paše na kmetiji.
(4) Povprečni delež obračunane paše na kmetiji iz drugega in tretjega odstavka tega člena se izračuna po formuli:

∑ Dp Tha
KDp =
∑ Tha
(g) *

(3) Točke, določene v posamezni točki iz prejšnjega odstavka, se zmanjšajo za število točk, ki jih povprečno dosežejo
GERK, ki niso vključeni v OMD in so izračunane v skladu s
tretjim odstavkom 7. člena tega pravilnika. Vrednost točk v
primeru negativne razlike je 0.
(4) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe njiva je seštevek vseh točk, izračunanih po prejšnjem odstavku.
10. člen
(točkovanje skupine rabe sadovnjak)
(1) Za skupino rabe sadovnjak se določijo točke za vsak
GERK iz tabele 23 iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Točke, določene na način iz prejšnjega odstavka, se
zmanjšajo za točke, ki jih povprečno dosežejo GERK, ki niso
vključeni v OMD, in so izračunane v skladu s četrtim odstavkom
7. člena tega pravilnika. Vrednost točk v primeru negativne
razlike je 0.
(3) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe
sadovnjak je enaka izračunu točk po prejšnjem odstavku.
11. člen
(točkovanje skupine rabe vinograd)
(1) Za skupino rabe vinograd se določijo točke za vsak
GERK iz tabele 24 iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Točke, določene na način iz prejšnjega odstavka, se
zmanjšajo za točke, ki jih povprečno dosežejo GERK, ki niso
vključeni v OMD in so izračunane v skladu s petim odstavkom
7. člena tega pravilnika. Vrednost točk v primeru negativne
razlike je 0.
(3) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe
vinograd je enaka izračunu točk po prejšnjem odstavku.
12. člen

(g)

(g)

(5) Kratice iz prejšnjega odstavka pomenijo:
– Dp(g) je obračunani delež paše pri posameznem GERK v
skupini rabe travinje glede na nagib, ki se odčita iz tabele 14;
– Tha(g) je površina posameznega GERK v skupini rabe
travinje.
(6) Točke, določene v posamezni točki iz prvega odstavka
tega člena, razen v 6. točki, se zmanjšajo za število točk, ki
jih povprečno dosežejo GERK, ki niso vključeni v OMD in so
izračunane v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
Vrednost točk v primeru negativne razlike je 0.
(7) Vrednost točk za posamezen GERK v skupini rabe
travinje je seštevek vseh točk, izračunanih po prejšnjem odstavku.
9. člen
(točkovanje skupine rabe njiva)
(1) Pred točkovanjem posameznega GERK v skupini
rabe njiva se izračuna skupna površina v skupini rabe njiva
za posamezen KMG. Skupna površina se deli s štiri in na ta
način izračunana površina se uporabi pri točkovanju velikosti
GERK.
(2) Za skupino rabe njiva se določijo točke za vsak GERK
iz tabel 15 do 22 iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
v naslednjih korakih:
1. točke talnega števila se odčitajo iz tabele 15;
2. točke nadmorske višine se odčitajo iz tabele 16;
3. točke nagiba se odčitajo iz tabele 17;
4. točke velikosti GERK se, upoštevajoč določbo prejšnjega odstavka, odčitajo iz ustrezne tabele 18, 19, 20 ali 21;
5. točke za vključenost v območja regionalno specifičnih
omejitvenih dejavnikov se odčitajo iz tabele 22.

(število točk na KMG)
(1) Po izračunu točk na GERK se izračuna število točk
na KMG.
(2) Število točk na KMG se izračuna na osnovi ponderiranega povprečja točk za vse GERK na KMG iz skupine rabe
njiva, travinje, sadovnjak in vinograd, in sicer po naslednji
formuli:

TK =

TKn * Nha + TKt * Tha + TKs * Sha + TKv * Vha
Nha + Tha
. + Sha + Vha
.

(3) Kratice iz prejšnjega odstavka pomenijo:
– TK je število točk/ha na KMG,
– TKn je povprečno število točk/ha na KMG za skupino
rabe njiva,
– TKt je povprečno število točk/ha na KMG za skupino
rabe travinje,
– TKs je povprečno število točk/ha na KMG za skupino
rabe sadovnjak,
– TKv je povprečno število točk/ha na KMG za skupino
rabe vinograd,
– Nha je skupna površina na KMG za skupino rabe njiv,
– Tha je skupna površina na KMG za skupino rabe travinje,
– Sha je skupna površina na KMG za skupino rabe sadovnjak,
– Vha je skupna površina na KMG za skupino rabe vinograd.
13. člen
(posodabljanje podatkov)
(1) Ob vsaki spremembi GERK na KMG se ponovno izračuna število točk na GERK in število točk na KMG.
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(2) Ministrstvo posodablja podatke na podlagi novih ali
popravljenih podatkov v evidencah, ki se uporabljajo za izračun točk na KMG. Posodobitev se opravi enkrat letno do
1. marca.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-438/2009
Ljubljana, dne 10. marca 2010
EVA 2010-2311-0102
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga

Priloga 1: Točke težavnostnih razmer - travinje
Tabela 1: talno število

Travinje: nadmorska višina = do 499 m; nagib = do 9%; velikost GERK = 1,5 in več ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila
do 25

Talno število

26-39
274

40-57
265

58-75

232

76 in več

142

0

Tabela 2: nadmorska višina

Travinje: nagib = do 9%; velikost GERK = 1,5 in več ha
Dejavnik vpliva:
nadmorska višina

Razredi talnega števila
do 25

26-39

40-57

58-75

76 in več

do 499 m

0

0

0

0

0

500-699 m

1

4

14

39

74

700-1099 m

1

8

26

73

142

1100 m in več

3

10

40

117

232
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Tabela 3: nagib

Travinje: velikost GERK = 1,5 in več ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm. višina

do 9%

do 499 m

0

0

0

0

0

500-699 m

0

0

0

0

0

700-1099 m

0

0

0

0

0

1100 m in več

0

0

0

0

0

do 499 m

52

77

106

154

210

500-699 m

48

71

95

136

183

700-1099 m

43

64

84

117

154

1100 m in več

34

52

64

84

106

do 499 m

120

194

273

405

550

500-699 m

111

175

244

356

479

700-1099 m

100

156

213

305

405

80

120

156

213

273

do 499 m

268

400

543

774

1.027

500-699 m

251

368

490

689

903

700-1099 m

234

333

435

599

774

1100 m in več

200

268

333

435

543

do 499 m

456

643

811

1.026

1.198

500-699 m

432

600

753

954

1.121

700-1099 m

405

552

687

869

1.026

1100 m in več

351

456

552

687

811

do 499 m

478

678

862

1.106

1.311

500-699 m

452

632

798

1.022

1.217

700-1099 m

424

580

726

927

1.106

1100 m in več

368

478

580

726

862

do 499 m

484

691

886

1.154

1.392

500-699 m

457

643

818

1.061

1.282

700-1099 m

429

589

741

956

1.154

1100 m in več

372

484

589

741

886

10 do 24%

25 do 34%

1100 m in več
35 do 49%

50 do 64%

65 do 69%

70% in več

do 25

26-39

4/18

40-57

58-75

76 in več
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Tabela 4: velikost GERK je od 1,1 - 1,4999 ha

Travinje: velikost GERK = 1,1 - 1,4999 ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm. višina

do 9%

do 499 m

6

9

11

16

21

500-699 m

5

8

10

14

18

700-1099 m

3

7

9

12

16

1100 m in več

1

6

7

9

11

do 499 m

6

9

12

17

23

500-699 m

6

9

11

16

20

700-1099 m

6

8

10

14

17

1100 m in več

5

6

8

10

12

do 499 m

7

10

13

19

24

500-699 m

6

9

12

17

21

700-1099 m

6

8

11

15

19

1100 m in več

5

7

8

11

13

do 499 m

10

14

19

28

37

500-699 m

9

13

18

25

32

700-1099 m

9

12

16

21

28

1100 m in več

8

10

12

16

19

do 499 m

10

15

19

25

29

500-699 m

9

14

18

23

27

700-1099 m

9

12

16

21

25

1100 m in več

7

10

12

16

19

do 499 m

10

15

19

25

30

500-699 m

9

14

18

23

28

700-1099 m

9

12

16

21

25

1100 m in več

7

10

12

16

19

do 499 m

10

15

19

24

28

500-699 m

9

13

18

23

27

700-1099 m

8

12

16

20

24

1100 m in več

7

10

12

16

19

10 do 24%

25 do 34%

35 do 49%

50 do 64%

65 do 69%

70% in več

do 25

26-39

5/18

40-57

58-75

76 in več

Stran

3462 /

Št.

25 / 26. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Tabela 5: velikost GERK je od 0,9 - 1,0999 ha

Travinje: velikost GERK = 0,9 - 1,0999 ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm. višina

do 9%

do 499 m

23

33

44

61

79

500-699 m

21

31

40

54

70

700-1099 m

18

28

36

48

61

1100 m in več

12

23

28

36

44

do 499 m

26

37

49

68

89

500-699 m

24

34

45

61

79

700-1099 m

23

31

40

54

68

1100 m in več

20

26

31

40

49

do 499 m

28

40

54

74

96

500-699 m

26

37

49

67

85

700-1099 m

25

34

44

59

74

1100 m in več

22

28

34

44

54

do 499 m

42

60

81

115

153

500-699 m

39

56

73

102

135

700-1099 m

37

51

65

89

115

1100 m in več

33

42

51

65

81

do 499 m

44

66

85

110

129

500-699 m

42

61

79

102

121

700-1099 m

39

56

71

92

110

1100 m in več

33

44

56

71

85

do 499 m

45

67

86

111

131

500-699 m

42

62

79

103

122

700-1099 m

39

56

72

93

111

1100 m in več

33

45

56

72

86

do 499 m

44

65

84

108

127

500-699 m

41

60

77

100

119

700-1099 m

38

55

70

91

108

1100 m in več

32

44

55

70

84

10 do 24%

25 do 34%

35 do 49%

50 do 64%

65 do 69%

70% in več

do 25

26-39

6/18

40-57

58-75

76 in več
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Tabela 6: velikost GERK je od 0,5 – 0,8999 ha

Travinje: velikost GERK = 0,5 – 0,8999 ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm.višina

do 9%

do 499 m

51

73

95

132

171

500-699 m

48

67

87

118

152

700-1099 m

44

62

78

104

132

1100 m in več

35

51

62

78

95

do 499 m

57

82

108

150

194

500-699 m

54

76

99

135

172

700-1099 m

51

70

89

119

150

1100 m in več

45

57

70

89

108

do 499 m

62

90

119

165

212

500-699 m

59

83

109

148

189

700-1099 m

55

76

97

130

165

1100 m in več

49

62

76

97

119

do 499 m

94

136

183

259

345

500-699 m

89

126

166

231

303

700-1099 m

84

115

148

201

259

1100 m in več

74

94

115

148

183

do 499 m

103

153

197

253

298

500-699 m

97

141

182

234

278

700-1099 m

90

129

164

212

253

1100 m in več

76

103

129

164

197

do 499 m

104

154

199

256

301

500-699 m

98

142

183

237

281

700-1099 m

91

130

166

214

256

1100 m in več

77

104

130

166

199

do 499 m

101

150

193

250

295

500-699 m

95

139

178

231

274

700-1099 m

88

126

161

208

250

1100 m in več

75

101

126

161

193

10 do 24%

25 do 34%

35 do 49%

50 do 64%

65 do 69%

70% in več

do 25

26-39

7/18

40-57

58-75

76 in več

Stran

3464 /

Št.

25 / 26. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Tabela 7: velikost GERK je do 0,4999 ha

Travinje: velikost GERK = do 0,4999 ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm. višina

do 9%

do 499 m

97

138

180

248

320

500-699 m

91

128

165

223

285

700-1099 m

85

117

148

197

248

1100 m in več

72

97

117

148

180

do 499 m

109

156

206

284

366

500-699 m

103

145

188

255

326

700-1099 m

97

132

169

225

284

1100 m in več

86

109

132

169

206

do 499 m

120

173

228

313

402

500-699 m

113

160

208

282

359

700-1099 m

106

146

187

249

313

93

120

146

187

228

do 499 m

181

263

352

499

663

500-699 m

172

243

319

445

582

700-1099 m

162

221

285

388

499

1100 m in več

143

181

221

285

352

do 499 m

202

298

385

494

580

500-699 m

189

276

355

457

542

700-1099 m

176

251

321

414

494

1100 m in več

149

202

251

321

385

do 499 m

204

301

388

499

587

500-699 m

191

279

358

462

548

700-1099 m

178

254

324

418

499

1100 m in več

151

204

254

324

388

do 499 m

199

293

377

487

577

500-699 m

187

271

348

450

536

700-1099 m

174

247

315

407

487

1100 m in več

149

199

247

315

377

10 do 24%

25 do 34%

1100 m in več
35 do 49%

50 do 64%

65 do 69%

70% in več

do 25

26-39

8/18

40-57

58-75

76 in več
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Tabela 8: omejitveni dejavniki v drugih območjih z omejenimi možnostmi ter območjih s
posebnimi naravnimi omejitvami

Travinje
Dejavnik vpliva
Kraško površje
Poplave
Erozija
Območje stalnih vetrov

Razredi talnega števila
26-39
40-57
58-75

do 25

76 in več

247

240

230

219

201

30

36

48

78

122

173

173

173

173

173

61

61

61

61

61

Tabela 9: točke za korekcijo presežka predpostavljenega deleža paše; število točk na 1
odstotno točko korekcije

Travinje: velikost GERK = 1,5 in več ha
Dejavnik vpliva
Nagib
Nadm. višina
do 9%

10 do 24%

25 do 34%

35 do 49%

50 do 64%

65 do 69%

do 25

76 in več

do 499 m

1,5

1,7

1,6

1,1

0,0

500-699 m

1,5

1,7

1,7

1,3

0,6

700-1099 m

1,5

1,6

1,7

1,5

1,1

1100 m in več

1,5

1,5

1,6

1,7

1,6

do 499 m

2,1

2,6

2,9

3,1

2,9

500-699 m

2,0

2,5

2,8

3,1

3,0

700-1099 m

1,9

2,4

2,7

3,0

3,1

1100 m in več

1,8

2,1

2,4

2,7

2,9

do 499 m

3,1

4,3

5,4

6,8

8,1

500-699 m

3,0

4,0

5,0

6,3

7,5

700-1099 m

2,8

3,7

4,6

5,7

6,8

1100 m in več

2,5

3,1

3,7

4,6

5,4

do 499 m

5,5

7,7

9,9

13,2

16,5

500-699 m

5,2

7,1

9,1

12,0

14,9

700-1099 m

4,9

6,6

8,2

10,7

13,2

1100 m in več

4,4

5,5

6,6

8,2

9,9

do 499 m

9,7

13,5

16,4

19,2

20,1

500-699 m

9,2

12,7

15,5

18,4

19,9

700-1099 m

8,6

11,7

14,3

17,3

19,2

1100 m in več

7,5

9,7

11,7

14,3

16,4

do 499 m

11,8

16,7

20,6

24,6

26,3

500-699 m

11,1

15,6

19,3

23,4

25,8

700-1099 m

10,4

14,4

17,8

21,8

24,6

8,9

11,8

14,4

17,8

20,6

do 499 m

14,5

20,9

26,1

31,7

34,6

500-699 m

13,7

19,5

24,4

30,0

33,5

700-1099 m

12,8

17,9

22,3

27,8

31,7

1100 m in več

10,9

14,5

17,9

22,3

26,1

1100 m in več
70% in več

Razredi talnega števila
26-39
40-57
58-75

9/18

Stran

3466 /

Št.

25 / 26. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Tabela 10: točke za korekcijo presežka predpostavljenega deleža paše; število točk na 1
odstotno točko korekcije

Travinje: velikost GERK = 1,1 - 1,4999 ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm. višina

do 9%

do 499 m

1,6

1,8

1,7

1,2

0,2

500-699 m

1,6

1,7

1,8

1,5

0,8

700-1099 m

1,5

1,7

1,8

1,7

1,2

1100 m in več

1,4

1,6

1,7

1,8

1,7

do 499 m

2,2

2,7

3,1

3,3

3,1

500-699 m

2,1

2,6

3,0

3,3

3,3

700-1099 m

2,0

2,5

2,8

3,2

3,3

1100 m in več

1,8

2,2

2,5

2,8

3,1

do 499 m

3,2

4,4

5,5

7,0

8,4

500-699 m

3,0

4,1

5,1

6,5

7,8

700-1099 m

2,9

3,8

4,7

5,9

7,0

1100 m in več

2,6

3,2

3,8

4,7

5,5

do 499 m

5,6

7,9

10,2

13,6

17,1

500-699 m

5,4

7,4

9,4

12,4

15,4

700-1099 m

5,1

6,8

8,5

11,0

13,6

1100 m in več

4,5

5,6

6,8

8,5

10,2

do 499 m

9,9

13,8

16,8

19,7

20,7

500-699 m

9,4

12,9

15,8

18,9

20,4

700-1099 m

8,8

11,9

14,6

17,7

19,7

1100 m in več

7,6

9,9

11,9

14,6

16,8

do 499 m

12,0

17,0

21,1

25,2

27,0

500-699 m

11,3

15,9

19,7

24,0

26,4

700-1099 m

10,6

14,6

18,1

22,3

25,2

9,1

12,0

14,6

18,1

21,1

do 499 m

14,8

21,4

26,7

32,4

35,4

500-699 m

14,0

19,9

24,9

30,7

34,3

700-1099 m

13,0

18,3

22,8

28,4

32,4

1100 m in več

11,1

14,8

18,3

22,8

26,7

10 do 24%

25 do 34%

35 do 49%

50 do 64%

65 do 69%

1100 m in več
70% in več

do 25

26-39

11/18

40-57

58-75

76 in več
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Tabela 11: točke za korekcijo presežka predpostavljenega deleža paše; število točk na 1
odstotno točko korekcije

Travinje: velikost GERK = 0,9 - 1,0999 ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm. višina

do 9%

do 499 m

1,8

2,0

2,1

1,8

0,9

500-699 m

1,7

2,0

2,1

1,9

1,4

700-1099 m

1,7

1,9

2,1

2,1

1,8

1100 m in več

1,6

1,8

1,9

2,1

2,1

do 499 m

2,4

3,0

3,5

3,9

3,9

500-699 m

2,3

2,9

3,3

3,8

3,9

700-1099 m

2,2

2,7

3,2

3,6

3,9

1100 m in več

2,0

2,4

2,7

3,2

3,5

do 499 m

3,4

4,8

6,0

7,8

9,3

500-699 m

3,3

4,5

5,6

7,2

8,6

700-1099 m

3,1

4,1

5,1

6,5

7,8

1100 m in več

2,7

3,4

4,1

5,1

6,0

do 499 m

6,2

8,7

11,2

15,1

19,0

500-699 m

5,9

8,1

10,3

13,7

17,1

700-1099 m

5,5

7,4

9,3

12,2

15,1

1100 m in več

4,9

6,2

7,4

9,3

11,2

do 499 m

10,6

14,8

18,2

21,5

22,7

500-699 m

10,0

13,9

17,1

20,5

22,4

700-1099 m

9,4

12,8

15,8

19,2

21,5

1100 m in več

8,1

10,6

12,8

15,8

18,2

do 499 m

12,8

18,3

22,7

27,3

29,5

500-699 m

12,1

17,1

21,3

26,0

28,8

700-1099 m

11,3

15,7

19,5

24,1

27,3

9,7

12,8

15,7

19,5

22,7

do 499 m

15,8

23,0

28,8

35,0

38,4

500-699 m

14,9

21,4

26,8

33,1

37,1

700-1099 m

13,9

19,6

24,5

30,6

35,0

1100 m in več

11,8

15,8

19,6

24,5

28,8

10 do 24%

25 do 34%

35 do 49%

50 do 64%

65 do 69%

1100 m in več
70% in več

do 25

26-39

12/18

40-57

58-75

76 in več
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Tabela 12: točke za korekcijo presežka predpostavljenega deleža paše; število točk na 1
odstotno točko korekcije

Travinje: velikost GERK = 0,5 - 0,8999 ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm. višina

do 9%

do 499 m

2,1

2,5

2,7

2,6

2,0

500-699 m

2,0

2,4

2,6

2,7

2,3

700-1099 m

1,9

2,3

2,6

2,7

2,6

1100 m in več

1,8

2,1

2,3

2,6

2,7

do 499 m

2,7

3,5

4,2

4,9

5,2

500-699 m

2,6

3,4

4,0

4,7

5,1

700-1099 m

2,5

3,1

3,7

4,4

4,9

1100 m in več

2,2

2,7

3,1

3,7

4,2

do 499 m

3,8

5,4

6,9

8,9

10,8

500-699 m

3,6

5,0

6,4

8,2

9,9

700-1099 m

3,4

4,6

5,8

7,4

8,9

1100 m in več

3,0

3,8

4,6

5,8

6,9

do 499 m

7,0

10,0

13,0

17,5

22,2

500-699 m

6,7

9,3

11,9

15,9

20,0

700-1099 m

6,3

8,5

10,7

14,1

17,5

1100 m in več

5,6

7,0

8,5

10,7

13,0

do 499 m

11,7

16,6

20,5

24,5

26,2

500-699 m

11,1

15,6

19,3

23,3

25,7

700-1099 m

10,3

14,3

17,7

21,7

24,5

8,9

11,7

14,3

17,7

20,5

do 499 m

14,2

20,5

25,6

31,0

33,7

500-699 m

13,4

19,1

23,9

29,4

32,7

700-1099 m

12,5

17,5

21,9

27,2

31,0

1100 m in več

10,7

14,2

17,5

21,9

25,6

do 499 m

17,6

25,7

32,3

39,5

43,5

500-699 m

16,5

23,9

30,1

37,3

42,0

700-1099 m

15,3

21,8

27,5

34,4

39,5

1100 m in več

13,0

17,6

21,8

27,5

32,3

10 do 24%

25 do 34%

35 do 49%

50 do 64%

1100 m in več
65 do 69%

70% in več

do 25

26-39
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40-57

58-75

76 in več
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Tabela 13: točke za korekcijo presežka predpostavljenega deleža paše; število točk na 1
odstotno točko korekcije

Travinje: velikost GERK = do 0,5 ha
Dejavnik vpliva
Nagib
Nadm. višina
do 9%

10 do 24%

25 do 34%

35 do 49%

50 do 64%

65 do 69%

70% in več

Razredi talnega števila
26-39
40-57
58-75

do 25

76 in več

do 499 m

2,6

3,2

3,7

4,0

3,8

500-699 m

2,5

3,1

3,5

3,9

3,9

700-1099 m

2,4

2,9

3,4

3,8

4,0

1100 m in več

2,1

2,6

2,9

3,4

3,7

do 499 m

3,3

4,4

5,4

6,5

7,3

500-699 m

3,1

4,1

5,0

6,1

6,9

700-1099 m

3,0

3,9

4,7

5,7

6,5

1100 m in več

2,6

3,3

3,9

4,7

5,4

do 499 m

4,5

6,4

8,3

10,9

13,3

500-699 m

4,2

6,0

7,6

10,0

12,2

700-1099 m

4,0

5,5

6,9

9,0

10,9

1100 m in več

3,5

4,5

5,5

6,9

8,3

do 499 m

8,5

12,1

15,9

21,6

27,5

500-699 m

8,1

11,3

14,5

19,5

24,7

700-1099 m

7,6

10,3

13,1

17,3

21,6

1100 m in več

6,7

8,5

10,3

13,1

15,9

do 499 m

13,7

19,7

24,5

29,6

32,1

500-699 m

12,9

18,4

22,9

28,1

31,2

700-1099 m

12,0

16,8

21,0

26,1

29,6

1100 m in več

10,3

13,7

16,8

21,0

24,5

do 499 m

16,6

24,3

30,5

37,2

40,8

500-699 m

15,6

22,5

28,4

35,2

39,5

700-1099 m

14,5

20,6

25,9

32,5

37,2

1100 m in več

12,3

16,6

20,6

25,9

30,5

do 499 m

20,5

30,2

38,3

47,2

52,3

500-699 m

19,2

28,1

35,6

44,4

50,3

700-1099 m

17,8

25,6

32,4

40,8

47,2

1100 m in več

15,0

20,5

25,6

32,4

38,3

Tabela 14: Delež paše v strukturi rabe travinja, glede na nagib
nagib
Delež paše

do 9 %
0,400

10 - 24%
0,400

25 - 34%

35 - 49%

0,450

14/18

0,525

50 -64%

65 -69%

0,600

0,675

70-200%
0,750
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Priloga 2: Točke težavnostnih razmer - njive
Tabela 15: talno število

Njive: nadmorska višina = do 499 m; nagib = do 9%; velikost GERK = 1,5 in več ha
Razredi talnega števila

Dejavnik vpliva

Do 25

Talno število

26-39

941

40-57

749

58-75

498

76 in več

202

0

Tabela 16: nadmorska višina

Njive: nagib = do 9%; velikost GERK = 1,5 in več ha
Razredi talnega števila
Dejavnik vpliva:
Nadmorska višina
Do 25
26-39
40-57
58-75
do 499 m

0

0

0

76 in več
0

0

167

231

276

352

478

557

610

721

500-699 m

78

116

700-1099 m

179

252

1100 m in več

221

316

445

Tabela 17: nagib

Njive: velikost GERK = 1,5 in več ha
Dejavnik vpliva
Nagib
Nadm. višina
Do 25
do 9%

10 do 24%

25% in več

Razredi talnega števila
26-39
40-57
58-75

76 in več

do 499 m

0

0

0

0

0

500-699 m

0

0

0

0

0

700-1099 m

0

0

0

0

0

nad 1100 m

0

0

0

0

0

do 499 m

225

238

250

263

272

500-699 m

221

232

243

255

264

700-1099 m

222

245

266

293

314

nad 1100 m

217

236

253

276

296

do 499 m

565

603

636

674

700

500-699 m

554

586

615

651

679

700-1099 m

538

604

664

741

804

nad 1100 m

523

576

627

693

751
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Tabela 18: velikost GERK je od 1,1 - 1,4999 ha

Njive: velikost GERK = 1,1 - 1,4999 ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm. višina

do 9%

do 499 m

13

14

15

16

17

500-699 m

13

14

15

16

16

700-1099 m

17

19

20

22

24

nad 1100 m

17

18

19

21

23

do 499 m

15

16

17

18

19

500-699 m

14

15

16

18

19

700-1099 m

17

20

22

25

27

nad 1100 m

17

19

21

23

25

do 499 m

17

18

20

21

22

500-699 m

16

18

19

20

21

700-1099 m

20

22

25

28

30

nad 1100 m

19

21

23

26

28

10 do 24%

25% in več

Do 25

26-39

40-57

58-75

76 in več

Tabela 19: velikost GERK je od 0,9 - 1,0999 ha

Njive: velikost GERK = 0,9 - 1,0999 ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm. višina

do 9%

do 499 m

48

53

56

60

63

500-699 m

47

51

54

57

60

700-1099 m

62

69

76

84

90

nad 1100 m

60

66

72

79

85

do 499 m

54

59

64

69

71

500-699 m

52

57

61

66

69

700-1099 m

67

76

84

95

103

nad 1100 m

64

72

79

88

96

do 499 m

64

70

75

80

83

500-699 m

62

67

71

77

80

700-1099 m

79

89

98

109

118

nad 1100 m

77

85

93

103

111

10 do 24%

25% in več

Do 25

26-39
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76 in več

Stran

3472 /

Št.

25 / 26. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Tabela 20: velikost GERK je od 0,5 – 0,8999 ha

Njive: velikost GERK = 0,5 – 0,8999 ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm. višina

do 9%

do 499 m

102

111

119

128

133

500-699 m

99

107

114

122

128

700-1099 m

130

147

161

180

194

nad 1100 m

127

140

152

169

182

do 499 m

116

127

137

147

153

500-699 m

112

122

130

140

148

700-1099 m

144

165

183

206

222

nad 1100 m

140

156

172

192

208

do 499 m

139

152

162

173

180

500-699 m

135

145

155

166

174

700-1099 m

175

197

216

240

259

nad 1100 m

170

188

204

226

243

10 do 24%

25% in več

Do 25

26-39

40-57

58-75

76 in več

Tabela 21: velikost GERK je do 0,5 ha

Njive: velikost GERK = do 0,5 ha
Dejavnik vpliva

Razredi talnega števila

Nagib

Nadm. višina

do 9%

do 499 m

188

206

221

237

247

500-699 m

181

196

210

226

238

700-1099 m

240

272

300

336

363

nad 1100 m

233

259

283

314

340

do 499 m

216

238

256

275

285

500-699 m

208

227

243

262

275

700-1099 m

272

310

344

386

418

nad 1100 m

263

294

323

360

391

do 499 m

262

285

304

325

338

500-699 m

253

273

290

311

325

700-1099 m

334

374

410

456

491

nad 1100 m

324

357

388

428

461

10 do 24%

25% in več

Do 25

26-39
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Tabela 22: omejitveni dejavniki v drugih območjih z omejenimi možnostmi ter območjih s
posebnimi
naravnimi
Tabela 22:
omejitveni
dejavnikiomejitvami
v drugih območjih z omejenimi možnostmi ter območjih s
posebnimi naravnimi omejitvami

Njive
Njive
Dejavnik vpliva
Dejavnik vpliva
Kraško površje
Kraško
Poplavepovršje

Razredi talnega števila
Razredi talnega
26-39
40-57 števila
58-75

Do 25
Do 25253

26-39239

40-57222

58-75216

76 in več
76 in več
185

253
89

239
105

222
127

216
157

185
186

Poplave
Erozija
Erozija
Območje stalnih vetrov

89
173

105
173

127
173

157
173

186
173

173
82

173
92

173
106

173
121

173
130

Območje stalnih vetrov

82

92

106

121

130

Priloga 3: Točke težavnostnih razmer - sadovnjak
Priloga 3: Točke težavnostnih razmer - sadovnjak
Tabela 23: Točke težavnostnih razmer - sadovnjak: nagib
Tabela 23: Točke težavnostnih razmer - sadovnjak: nagib
Dejavnik vpliva: nagib
Število točk
Dejavnik
vpliva: nagib
Število
do
9%
0 točk
do do
9%24%
10
10 doin24%
25%
več

0
899
899
1.902

25% in več

1.902

Priloga 4: Točke težavnostnih razmer - vinograd
Priloga 4: Točke težavnostnih razmer - vinograd
Tabela 24: Točke težavnostnih razmer - vinograd: nagib
Tabela 24: Točke težavnostnih razmer - vinograd: nagib
Dejavnik vpliva: nagib
Število točk
Dejavnik
vpliva: nagib
Število
do
9%
0 točk
do do
9%24%
10
10 dodo
24%
25%
34%

0
442
442
974

25% in
doveč
34%
35%
35% in več

974
1.941
1.941
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju semena žit

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka
15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka
22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka
36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
(Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in
41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju semena žit
1. člen
V Pravilniku o trženju semena žit (Uradni list RS, št. 8/05,
100/05, 94/06 in 12/09) se v 1. členu črtata vejica in besedilo »z
vsemi spremembami«, pika na koncu stavka pa se nadomesti
z vejico in doda se besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo
Komisije 2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES
glede botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS
in 2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj
(UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(žita)
»Žita so rastline naslednjih vrst, ki so namenjene za
kmetijsko ali vrtnarsko proizvodnjo, vendar ne za okrasne namene:
– Avena nuda L.
Avena sativa L. (vključno z
A. byzantina K. Koch)
Avena strigosa Schreb.
– Fagopyrum esculentum Moench
– Hordeum vulgare L.
– Oryza sativa L.
– Panicum miliaceum L.
– Phalaris canariensis L.

goli oves
navadni oves in bizantinski oves;
peščeni oves;
navadna ajda;
navadni ječmen;
riž;
navadno proso;
kanarska čužka (svetlo
seme);
– Secale cereale L.
rž;
– Sorghum bicolor (L.) Moench
navadni sirek;
– Sorghum sudanense (Piper) Stapf sudanski sirek;
– Sorghum bicolor (L.) Moench
hibridi iz križanja Sorgx Sorghum sudanense Stapf
hum bicolor s Sorghum
sudanense;
– xTriticosecale Wittm. ex A. Camus tritikala (hibridi iz križanj
vrst iz rodu Triticum z
vrstami iz rodu Secale)
– Triticum aestivum L.
navadna pšenica;
– Triticum durum Desf.
trda pšenica;
– Triticum spelta L.
pira (sevka);
– Zea mays L. (partim)
koruza (razen pokovke
in sladke koruze).«.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika se
opravijo poljski pregledi semenskega posevka. Poljske preglede pridelave osnovnega semena opravi organ za potrjevanje.
Poljske preglede pridelave certificiranega semena opravi organ
za potrjevanje ali preglednik pod uradnim nadzorom. Poljske
preglede se opravlja v taki razvojni fazi semenskega posevka,
da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih
zahtev.«.
4. člen
Za drugim odstavkom 19. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri semenu koruze, tretiranem s FFS, ki so insekticidi
ali vsebujejo insekticide, stopnja odpadnega prahu s tretiranega semena ne sme presegati 2 g / 100 kg semena.«.
5. člen
V devetem odstavku 24. člena se v tretji alinei za besedilom »smeri vetra.« doda besedilo »Tretiranega semena se ne
sme uporabljati za prehrano, krmo in industrijsko predelavo.«.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki
se glasi:
»(11) Na etiketi semena koruze, tretiranega s FFS, ki so
insekticidi ali vsebujejo insekticide, mora biti poleg zahtev iz
tega člena navedeno tudi naslednje opozorilo: Nevarno za čebele. Zaradi zaščite ptic in prostoživečih vrst sesalcev je treba
seme popolnoma vdelati v tla ter zagotoviti, da je seme v celoti
vdelano v tla tudi na koncih vrst.«.
6. člen
V Prilogi 1 se v točki 1.1 in 1.2 besedilo »X Triticosecale«
nadomesti z besedilom »xTriticosecale«.
V točki 2.1 se napovedni stavek spremeni tako, da se
glasi:
»Posevki, namenjeni pridelavi certificiranega semena
hibridnih sort navadnega ovsa (Avena sativa), golega ovsa
(Avena nuda), peščenega ovsa (Avena strigosa), navadnega
ječmena (Hordeum vulgare), navadne pšenice (Triticum aestivum), trde pšenice (Triticum durum), pire (Triticum spelta) in
samoprašne sorte tritikale (xTriticosecale), morajo biti oddaljeni
od sosednjih virov cvetnega prahu, ki bi lahko povzročili nezaželeno tujo oprašitev:«.
V točki 2.2.1 se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»2.2.1 Semenski posevek navadnega ovsa, golega ovsa,
peščenega ovsa, navadnega ječmena, navadne pšenice, trde
pšenice, pire in samoprašne sorte tritikale mora biti, kar se tiče
lastnosti komponent, zadosti sortno pristen in sortno čist.«.
7. člen
Prilogi 2 in 3 se nadomestita z novima Prilogama 2 in 3,
ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-378/2009
Ljubljana, dne 17. marca 2010
EVA 2009-2311-0095
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga

Fagopyrum
esculentum
navadna ajda

99,7

99,0

95

C1

C2

O

90

99,9

O

T

99,0

C2

90

99,7

C1

C2

99,9

O

90

99,0

C2

C1

99,7

C1

O

3
99,9

2

(števil. %)

Sortna
čistost
najmanj1

97

97

97

98

98

98

99

98

98

99

98

98

(utežni %)
5
99

Tehnična
čistota najmanjši
delež čistega
semena

6

20

15

N
N

6
6

15

N

N

5

6

3

3

7

7

1

7

7

1

7

7

10

10

4

10

10

4

10

10

N

N

N

N

7

7

3

7

7

3

7

7

3
3

04

3

04

N

N

N

N

N

N

N

N

3

0

1
4

0

4

0

1
4

0

3

04
4

3

04

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu, določenem
v stolpcu 4 v prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Raphanus
Avena fatua,
raphanistru
Skupaj
A. sterilis,
m,
druge
Druge vrste,
Druge
Lolium
razen žita
Agrostemma
vrste
vrste žita
termulentum
githago
rastlin 2
6
7
8
9
10
3
4
4
1
3
0
1

7

7

7

11

Druge
zahteve,
predvsem
zdravstveno
stanje

4/9

25 / 26. 3. 2010 /

80

80

80

80

85

85

85

75

75

75

85

85

(% od
čistega
semena)
4
85

Kalivost
najmanj

Št.

Avena strigosa
peščeni oves

Avena nuda goli
oves

Avena sativa
navadni oves

1

Vrsta in
kategorija

Kategorij
a

Tabela 1.1: Zahteve za kakovost semena žit

1. Seme mora izpolnjevati naslednje zahteve glede sortne čistosti, kalivosti, tehnične čistote in prisotnosti semena drugih vrst rastlin:

ZAHTEVE ZA KAKOVOST SEMENA

Priloga 2

»Priloga

Uradni list Republike Slovenije
Stran

3475

99,9

99,7

99,0

O

C1

C2

P

P

P
P

P
P

99,9

99,7

99,0

99,9
99,7

99,0

99,9
99,7
99,0

O
C1, C2,
T
O

C

O
C

O
C

O

C1

C2

O
C1

C2

O
C1
C2

98

855

85
85
85

99
98
98

98

98

85
85

99

98

98

99

98

85

85

85

85

98

98

85
80
80

98

98

85

75

98

97

80
75

98

98

98

80

80

80

80

98

98

85

5

N
N

108
8

4
10
10

10

10

4

10

10

4

N

N

10

4

10

4

N

N

15

1
7
7

7
3

3
7
7

7

7

3

13
7

7

7

3

N

N

7

3

N

N

N

N

N

N

N

7

7

3

7

7

1

3

N

N

7

1

5

1

N

N

N

8

4

7

7

13

10

10

4

N

0
04
04

4

04

1
3
3

3

3
0

1

3

04
4

3

04
04

1

4

0

0

N
4

3

04

N

1

N

04
N

N

N

N

N

N

N

3

3

1

04

N

N

N

N

N

04

0

4

04

7

7

7

7

7
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Triticum spelta
pira

Triticum durum
trda pšenica

Triticum
aestivum
navadna pšenica

sirek

Sorghum spp.

Secale cerale
rž

Phalaris
canariensis
kanarska čužka

99,0

C2

95
90

99,7

C1

99

855

Št.

Panicum
miliaceum
navadno proso

99,9

O

3476 /

Oryza sativa
riž

Hordeum vulgare
navadni ječmen

Stran
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99,7

99,0

98,0
P
P

O

C1

C2
O
C

80
90
90

80

85
98
98
98

98

98
10
N
N

10

4
7
N
N

7

13
7
N
N

7

3
3
3
N
N

4
4

0
N
N

0

1

04
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1.1 Pri hibridnih sortah navadnega ovsa, golega ovsa, peščenega ovsa, navadnega ječmena, navadne pšenice, trde pšenice, pire in tritikale je sortna čistost
semena kategorije certificirano seme 90 %, ostale zahteve za kakovost semena so enake kot za seme kategorije certificirano seme prve množitve.

Št.

- (N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti;
- (P) za sortno čistost veljajo zahteve za sortno čistost semenskega posevka na polju.

Opombe:
(1) sortno čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1 tega pravilnika;
(2) največja dovoljena vsebnost semena, navedena v stolpcu 6, vključuje semena iz stolpcev 7 do 10;
(3) če je v prvem vzorcu 1 seme več kot je dovoljeno, se le-to ne šteje kot nečistota (primes), če je drugi vzorec enake velikosti brez semen drugih vrst žita;
(4) prisotnost 1 semena gluhega ovsa (Avena fatua), jalovega ovsa (Avena sterilis) ali omotne ljuljke (Lolium temulentum) v predpisanem vzorcu se ne šteje
kot nečistota, če je drugi vzorec enake velikosti brez semen navedenih vrst rastlin;
(5) pri sortah vrste golega ječmena (Hordeum vulgare) se najmanjša zahtevana kalivost zmanjša na 75 % čistega semena. Na uradni etiketi se navede besedilo
'Najmanjša kalivost 75 %';
(6) največje dovoljeno število semen tatarske ajde (Fagopyrum tataricum);
- O (osnovno seme)
največ 1
- C1 (certificirano seme prve množitve)
največ 2
- C2 (certificirano seme druge množitve)
največ 2
- T (trgovsko seme)
največ 3
(7) zahteve za zdravstveno stanje so navedene v 2. točki te priloge;
(8) največje dovoljeno število rdečih semen riža (Oryza spp.) ter semen prosa (Panicum spp.);
- O (osnovno seme)
največ 1
največ 1
- C1 (certificirano seme prve množitve)
največ 3
največ 3
- C2 (certificirano seme druge množitve)
največ 5
največ 3

Zea mays
koruza (razen
pokovke in
sladke koruze)

xTriticosecale
tritikala
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2. Zahteve glede zdravstvenega stanja semena žit:
Tabela 2.1: Zahteve za zdravstveno stanje semena žit
Kategorija
semena

Vrsta / škodljivi organizem
1

2

Predpisana
vrednost1
(v %)
3

Mejna
vrednost2
(v %)
4

Avena spp. (navadni oves, goli oves, peščeni oves)
20

N

O

N

15

C1, C2

N

35

Pyrenophora graminea (P)

2

20

snežna plesen (Fusarium nivale) (L)

10

N

O

N

15

C1, C2

N

35

O

0,1

0,8

C1, C2

0,1

2

Pyrenophora avenae (P)
rženi rožički (Claviceps purpurea) (L)

Hordeum vulgare (navadni ječmen)

5

rženi rožički (Claviceps purpurea) (L)
ječmenova gola snet (Ustilago nuda) (P)

Triticum aestivum (navadna pšenica) in Triticum spelta (pira)
Septoria nodorum (P, po potrebi L)

20

N

snežna plesen (Fusarium nivale) (L)

10

N

trda snet (Tilletia spp.) (P)

10

3004

O

N

15

C1, C2

N

35

O

0,1

0,8

C1, C2

0,1

2

10

N

O

N

15

C1, C2

N

35

O

0,1

0,8

C1, C2

0,1

2

5

rženi rožički (Claviceps purpurea) (L)
snet (Ustilago spp.) (P, po potrebi L)

Triticum durum (trda pšenica)
snežna plesen (Fusarium nivale) (L)
rženi rožički (Claviceps purpurea) 5 (L)
snet (Ustilago spp.) (P, po potrebi L)
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Secale cereale (rž)
snežna plesen (Fusarium nivale) (L)

10

N

trda snet (Tilletia spp.) (P) in (L)

10

3004

Urocystis occulta (P)

10

3004

samoprašne sorte rži - rženi rožički
(Claviceps purpurea) 5 (L)

O

N

15

C

N

35

hibridne sorte rži - rženi rožički
(Claviceps purpurea) 5 (L)

O

N

15

C

N

43,5

snežna plesen (Fusarium nivale) (L)

10

N

Tilletia spp. (P) in (L)

10

3004

ržena bilna snet (Urocystis occulta) (P)

10

3004

O

N

15

C1, C2

N

35

xTriticosecale (tritikala)

rženi rožički (Claviceps purpurea) 5 (L)

Opombe:
(1) pri preseganju predpisane vrednosti je treba seme tretirati z ustreznim in učinkovitim
fitofarmacevtskim sredstvom;
(2) pri preseganju mejne vrednosti trženje semena ni dovoljeno;
(3) v primeru prisotnosti petih sklerocijev ali njihovih delov v predpisanem vzorcu se šteje da
seme izpolnjuje zahtevo, če v drugem vzorcu enake velikosti niso več kot štirje sklerociji ali
njihovi deli;
(4) število semen v vzorcu;
(5) pri rženih rožičkih (Claviceps purpurea) se vrednosti izražajo s številom sklerocijev ali
njihovih delov;
(P) ocenjuje se s poljskimi pregledi semenskega posevka;
(L) ocenjuje se v laboratoriju;
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti.
Pri semenu za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin je predpisana vrednost hkrati mejna
vrednost in trženje semena za ekološko pridelavo pri preseganju te vrednosti ni dovoljeno,
ker ga je treba tretirati s fitofarmacevtskim sredstvom.
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Priloga 3
PARTIJE SEMENA
1. Največja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti
Tabela 1: Velikost partije semena in velikost vzorcev za analizo kakovosti semena žit

Vrsta

1

Največja velikost
partije semena

Najmanjša velikost
vzorca iz
posamezne partije

(kg)

(g)

2

3

Velikost vzorca za
določanje števila primesi v
stolpcih od 6 do 10 v tabeli
1.1 iz priloge 2
(g)
4

Avena sativa navadni oves

30.000

1.300

500

Avena nuda goli oves

30.000

1.300

500

Avena strigosa peščeni oves

30.000

1.300

500

Fagopyrum esculentum navadna ajda

10.000

800

600

Hordeum vulgare navadni ječmen

30.000

1.300

500

Oryza sativa riž

30.000

600

500

Panicum miliaceum navadno proso

10.000

250

150

Phalaris canariensis kanarska čužka

10.000

500

200

Secale cereale rž

30.000

1.300

500

Sorghum bicolor navadni sirek
Sorghum bicolor x S. sudanense
križanec navad. in sudan. sirka

3.000

1.000

900

Sorghum sudanense sudanski sirek

10.000

1.000

900

Triticum aestivum navadna pšenica

30.000

1.300

500

Triticum durum trda pšenica

30.000

1.300

500

Triticum spelta pira

30.000

1.300

500

xTriticosecale tritikala

30.000

1.300

500

osnovno seme
samooplodnih linij

40.000

550

250

osnovno in certificirano
seme razen
samooplodnih linij

40.000

1.300

Zea mays
koruza

1.000

Največja velikost partije semena ne sme biti presežena za več kot 5 %.«.
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POPRAVKI
1103.

Popravek Povprečnega zneska subvencij na
hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto
2009 in zneska katastrskega dohodka za oljčne
nasade za leto 2009

Št.

V Povprečnem znesku subvencij na hektar kmetijskih in
gozdnih zemljišč za leto 2009 in znesku katastrskega dohodka
za oljčne nasade za leto 2009, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 15-650/10 z dne 2. 3. 2010, se v III. točki datum »30. junija 2008« pravilno glasi »30. junija 2009«.
Št. 421-210/2009/13
Ljubljana, dne 11. marca 2010
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

1104.

Popravek Sklepa o določitvi standarda
povprečne plače ter stroškov in odhodkov
storitev oskrbe institucionalnega varstva za
osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe
s posebnimi potrebami v posebnih socialno
varstvenih zavodih in enotah domov
za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah
storitev

Stran

3481

29. 1. 2010 se v zadnji alinei I. točke številka »0,0%« nadomesti
s številko »1,8%«.
Št. 01701-18/2004/47
Ljubljana, dne 16. marca 2010
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 109/09) dajem

POPRAVEK
Povprečnega zneska subvencij na hektar
kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2009 in
zneska katastrskega dohodka za oljčne nasade
za leto 2009

25 / 26. 3. 2010 /

1106.

Popravek Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o normativih
in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09) uredništvo Uradnega
lista RS objavlja

POPRAVEK
Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi
prispevkov za posebne primere zavarovanja
V Sklepu o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov
za posebne primere zavarovanja, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 24-988/10 z dne 22. 3. 2010, se manjkajoča EVA številka za datumom na koncu besedila akta pravilno glasi: »EVA
2010-2611-0062«.
Št. 1/2010
Ljubljana, dne 25. marca 2010
Uredništvo

Popravek
V Sklepu o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za
osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi
potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah
domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/10 z dne 29. 1. 2010,
se v 1. točki 3. člena številka »158,18« nadomesti s številko
»161,03«, v 2. točki 3. člena pa se številka »264,02« nadomesti
s številko »268,77«.
Št. 01701-18/2004/46
Ljubljana, dne 16. marca 2010
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

1105.

Popravek Rasti elementov cen socialno
varstvenih storitev za leto 2010

Popravek
V Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za
leto 2010, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/10 z dne

1107.

Popravek Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu
takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe
na območju Občine Ravne na Koroškem

V Odloku o ukinitvi Odloka o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na
Koroškem, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/10, je bila
ugotovljena redakcijska napaka, zato se na podlagi 11. člena
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/05 – UPB in naslednji) objavi

Popravek
1. člen Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 10/10) se pravilno glasi:
»Ukine se Odlok o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/07).«
Ravne na Koroškem, dne 9. marca 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
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Popravek Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu
takse za obremenjevanje tal na območju
Občine Ravne na Koroškem

V Odloku o ukinitvi Odloka o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne na Koroškem, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 10/10, je bila ugotovljena redakcijska
napaka, zato se na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB in naslednji) objavi

Popravek
1. člen Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/10) se pravilno glasi:
»Ukine se Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal
na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
46/08).«
Ravne na Koroškem, dne 9. marca 2010

1109.

Tehnični popravek Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora v Občini Sevnica

Tehnični popravek
V besedilu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
sanacijo degradiranega prostora v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 62/94) se v 4. členu za besedilom prve alineje
doda besedilo, ki se glasi: 1168/8 in 1172/3 – del, tako
da se v celoti glasi: K.o. Tržišče: 1983, 2038/2, 1168/8,
1172/3 – del, ter v stolpcu ''Parc. št.'' 4. vrstice 5. člena se
nadomesti št. 1171 s št. 1168/8 in 1172/3 – del, tako da bo
skladen s kartografskim delom tega odloka. Smiselno enako
se popravi tudi tekstualni del prostorsko ureditvenih pogojev
(v odloku: PUP).
Št. 3505-0002/2009
Sevnica, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

VSEBINA
1015.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.

1016.
1017.
1100.
1101.
1102.
1018.
1019.

VLADA

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu
2011 izdajo priložnostni kovanci
Uredba o merilih za znižanje deleža odškodnine,
ki jo delodajalci izplačujejo zaradi posledic dela z
azbestom
Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v
javnem sektorju
Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Odlok o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi
in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju
nasilja v družini
Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v
območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena žit
Odredba o seznamu standardov, ki prevzemajo
evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač
Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2010

3309

1020.
1021.
1022.

3450
3450
1023.
3451
3452

1024.

3452
1025.
3309
3315
3453

1026.
1027.

3457
3474
3324
3328

1028.

1029.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
Sklep o zavrženju pobude
Mnenje, da Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ni v
neskladju z Ustavo

3328
3331
3331

SODNI SVET

Akt o sistemizaciji sodniških mest na specializiranem oddelku za sojenje v zahtevnejših zadevah
organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih
dejanj
Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Okrožnega sodišča
v Ljubljani
Razpis volitev članov personalnih svetov

3343
3343
3343

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zdravniških licencah
Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu
RS št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati
naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka
28. člena ZPKor
Sprememba Seznama zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 5. 10. 2007 do
26. 2. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano
dovoljenje za promet
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar
2010

3344

3344

3345
3346

Stran

3483

1054.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 TITAN – SVIT

3384

1055.
1056.

Pravilnik o pristaniščih
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
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OBČINE
1030.
1031.

1032.
1033.

1034.
1035.
1036.
1037.

1038.
1039.

1040.
1041.

1042.
1043.

1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.

BOVEC

Odlok o spremembah Odloka o rabi in varovanju
dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
Pravilnik o uporabi konferenčhih prostorov v Stergulčevi hiši

3347
3347

CELJE

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega
predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad)
Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

1057.
3348

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Cerkno
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 2009
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola
Cerkno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v
obdobju april–junij 2010

3351
3357

DOL PRI LJUBLJANI

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju do junija 2010
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva

3358
3359

DOLENJSKE TOPLICE

Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2009
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne
službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
na območju Občine Dolenjske Toplice

IG

Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2010

3361

1062.

1063.

1064.

1066.
1067.

3373

JESENICE

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Jesenice (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda “Zavod za šport Jesenice”
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Toneta Čufarja Jesenice
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Koroška Bela
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Prežihovega Voranca Jesenice
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Poldeta Stražišarja Jesenice
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Jesenice
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
Pravilnik o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega
obrata v Občini Jesenice
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice

1061.

3361

IVANČNA GORICA

Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta za turistično območje v Gabrovčcu – Virje
in okoljskega poročila

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v I. polletju 2010 v
Občini Kuzma
Letni program športa v Občini Kuzma za leto
2010

1060.

3373
3379
3379
3380

1068.
1069.

1070.
1071.
1072.
1073.

3380
3380
3381

1074.
1075.

3381
3381
3383

1076.
1077.

3394
3401
3402

KRANJSKA GORA

1059.

1065.

3370

KOPER

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Planica (R/R1)

3349
3350

KAMNIK

1058.

3349

CERKNO
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3403

KUZMA

3404
3405

METLIKA

Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto
2009
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika

3406
3406

MEŽICA

Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Mežica

3409

MORAVSKE TOPLICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtci Občine Moravske Toplice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci,
Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Ivan
Cankar Bogojina«
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko
premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci« in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

3409

3410
3410
3411
3411

3412
3412

PREBOLD

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Prebold
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini
Prebold

3413
3413
3413

PUCONCI

Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in
kulturnih projektov v Občini Puconci
Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju programov in projektov na področju
turizma v Občini Puconci

3415
3415

RAVNE NA KOROŠKEM

Sklep o vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas

3416
3416

Stran

1078.
1079.
1080.

1081.
1082.

1083.
1084.
1085.

1086.
1087.
1088.

3484 /
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RAZKRIŽJE

1104.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Razkrižje
Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka
in programu opremljanja za gradnjo komunalne
infrastrukture za območje Občine Razkrižje

TRŽIČ

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010

3435

3438
3439

1106.
1107.
1108.

3440

3440

ZREČE

3481
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3481
3482
3482

Uradni list RS – Razglasni del
3441
3443
3444
3444

ŽELEZNIKI

3444
3447
3448
3449
3449

POPRAVKI

Popravek Povprečnega zneska subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2009 in
zneska katastrskega dohodka za oljčne nasade za
leto 2009

Popravek Sklepa o določitvi standarda povprečne
plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65
let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v
posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah
domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v
cenah storitev
Popravek Rasti elementov cen socialno varstvenih
storitev za leto 2010
Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Popravek Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu takse
za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na Koroškem
Popravek Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu takse
za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne
na Koroškem
Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za sanacijo degradiranega prostora v Občini Sevnica

3441

VELIKA POLANA

Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto
2010
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Velika Polana
Sklep o višini najemnine za grobna mesta

Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju
Občine Železniki
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1103.

1105.

1109.

1090.

1093.
1094.

3427

TURNIŠČE

Cenik daljinskega ogrevanja

1092.

3416

ŠEMPETER - VRTOJBA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010

1089.

1091.
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Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 25/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

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